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APRESENTAÇÃO E CENÁRIO

O presente documento, intitulado Relatório Anual de Gestão, tem o objetivo de
avaliar as ações governamentais e não governamentais da Assistência Social no
Município de Campinas. Parte da análise da realidade local e da rede de programas
serviços e projetos existentes, tanto públicos como do âmbito da sociedade civil e
que fazem parte do sistema descentralizado e participativo da Assistência Social.

Aponta o que foi realizado em 2001, os avanços e dificuldades sentidos na execução
das ações, as atividades de capacitação ocorridas, o trabalho em rede ou intersetorial
e por fim, os desafios postos rumo à efetivação do Plano Municipal 2002.

Apresenta também dados quali-quantitativos dos atendimentos, planilhas
orçamentárias, procurando dar visibilidade e transparência ao financiamento das
ações da política municipal da área de Assistência Social.

O relatório contém, ainda, uma avaliação sobre o impacto social das ações realizadas,
que se dá a partir de inferências, visto não existirem até o momento mecanismos e
indicadores adequados e aprofundados de avaliação e monitoramento que possam
abranger toda a rede de atendimento.

Inferimos o impacto social a partir da vivência cotidiana de nossos serviços e
programas, do detalhamento do dia a dia e da aproximação com a população usuária, à
qual esperamos garantir espaços onde possa alcançar o protagonismo e participação
também no processo de gestão, condição fundamental para a efetivação do controle
social preconizado pela Lei Orgânica da Assistência da Assistência Social (LOAS).

É importante situar as ações de gestão dentro do Plano Municipal de Assistência
Social de 2001 e das novas diretrizes colocadas pelo Governo democrático popular de
Campinas, sem deixar de considerar as precárias condições dos equipamentos, a falta
de recursos humanos e o restrito orçamento municipal destinado à área para o ano.
Procuramos, a partir dos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), construir e atuar visando combater a fragmentação e a segmentação da área.
 Considerando a Assistência como uma ferramenta capaz de enfrentar a exclusão
social, apontamos como diretrizes:

F A busca da inclusão social através da garantia de acesso às políticas sociais com
ações integradas.

F A política de combate à precarização sócio-econômica das famílias, com o
desenvolvimento de um modelo gerador de emprego e renda.

F A política de apoio às áreas com maior índice de exclusão e aos grupos sociais de
maior risco social, favorecendo a gestão de uma nova cultura de direitos e
cidadania.
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Entendemos que uma avaliação mais profunda das ações de gestão, só pode ocorrer,
após a análise da realidade e da conjuntura. Para tanto, definimos a seguir, os
“cenários” das políticas públicas e do sistema descentralizado e participativo de
Assistência Social, inclusive no âmbito municipal, onde deve ser organizado o Comando
Único e efetivados os novos paradigmas da cidadania, trazidos pela Constituição
Federal, e, em decorrência, mediante a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre outras leis pertinentes.

CENÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAMPINAS

Campinas é um pólo de grande desenvolvimento e cidade central de uma Região
Metropolitana. Tem atraído migrantes que vem em busca de oferta de emprego e de
melhora de qualidade de vida. Fatores sócio-econômicos, estruturais e contingências
pelos quais passa o País, como: má distribuição de renda, desaceleração de setores da
economia, demanda das empresas por melhor qualificação profissional, levam ao
crescimento da população mais pobre pessoas excluídas de seus direitos básicos de
cidadania.

CRIANÇA E ADOLESCENTE

O crescimento demográfico e desordenado, principalmente, nas regiões Sudoeste e
Noroeste do Município, onde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é baixo.
Praticamente, inexistem equipamentos sociais e locais de lazer disponíveis para
atendimento de crianças e adolescentes.

Os serviços e ações executados por entidades assistenciais - ONG’s e OG’s, não
atendem em sua totalidade a demanda existente, seja por número insuficiente ou por
localização geográfica concentrada e não acompanharam o rápido, desordenado e
permanente crescimento demográfico (ocupações, invasões) da cidade.

Como conseqüência deste panorama, a parcela da população mais fragilizada, são as
crianças e adolescentes, desrespeitados em seus direitos. Nas grandes metrópoles,
constata-se o fenômeno de crianças e adolescentes, da faixa etária de 08 (oito) até
18 (dezoito) anos, vivendo nas ruas, privados total ou parcialmente de suas relações
familiares, de atenção escolar, fazendo das ruas a sua moradia e estabelecendo ali
sua rede de relações. Estes sofrem abusos, violências e, não raramente, praticam atos
infracionais.

O Município de Campinas apresenta um quadro de realidade, na questão do
adolescente autor de ato infracional, bastante preocupante e fragmentado.

As medidas sócio-educativas, previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), vêm sendo executadas por diversas instituições sem um projeto
sistematizado de ações que resultem em uma rede de atendimento eficiente que
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assegure ao adolescente/família, o cumprimento destas medidas, a construção de um
novo projeto de vida.

Com relação ao adolescente detido em flagrante, geralmente é atendido nas
delegacias mais próximas, com ausência de triagem adequada conforme preconiza o
ECA, ficando à mercê dos Plantões Policiais.

Há no entanto, a Delegacia da Infância e a Juventude que funciona no período das
8:00 às 18:00 horas e nunca aos finais de semana. Cabe acrescentar que o Município
encontra-se numa situação precária, vivenciando constante superlotação nas Unidades
de Internação, chegando o adolescente a permanecer por mais de 80 (oitenta) dias na
Unidade de Internação Provisória, quando o que preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) é um máximo de 45 (quarenta e cinco) dias.

A questão dos meninos e meninas de rua – sejam do mercado informal, mendicantes ou
os “estruturados na rua” – constituí-se num dos problemas  que a população e a mídia
colocam-se permanentemente atentas como elemento motivador de críticas ao
governo municipal, alegando o aumento da violência urbana e a necessidade de
“retirá-los das ruas”.

O problema dos meninos e meninas de rua é muito grave, independente da mídia e os
setores conservadores usarem politicamente, ou não, um governo que propõe a
inversão de prioridades precisa estar atento para as dimensões mais evidentes desse
problema ao mesmo tempo em que deve dar respostas incontestáveis na forma de
resultados efetivos de uma Política de Assistência Social e de Criança e Adolescente.

A prática dos serviços de assistência social no município de Campinas, tem
evidenciado um outro grave problema: o  alastramento da violência doméstica contra
crianças e adolescentes, com um grau assustador de sua perversidade, em total
prejuízo ao sadio desenvolvimento desse segmento, repercutindo no aumento e
fortalecimento da cultura da violência em nossa sociedade.

Em Campinas a grande relevância da extensão do fenômeno da Violência Doméstica
contra Crianças e Adolescentes (VDCCA) vem sendo dada pelos profissionais das
áreas sociais que atuam diretamente com a criança e o adolescente, que se sentem
impotentes e incapazes para lidarem com a questão e suas perversas conseqüências.
Isso vem mobilizando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e as Secretarias Municipais de Assistência Social, de Saúde, de Educação,
de Cultura, Esportes e Turismo, para a busca de uma ação que vise o enfrentamento
do problema, sendo que a Secretaria Municipal de Assistência Social já iniciou o
processo de capacitação de seus profissionais, estendendo-o a alguns de outras
Secretarias, visando uma intervenção mais adequada e efetiva em relação a VDCCA.
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O que constatamos no contexto social de hoje são inúmeras crianças e adolescentes
em condição de sub-cidadãos, convivendo com situações de discriminação,
marginalidade, exclusão e violência de toda ordem. O desemprego atinge diretamente
a população jovem, principalmente, na faixa dos 16 (dezesseis) aos 25 (vinte e cinco)
anos, que enfrenta dificuldades para garantir a qualificação e experiência exigida
para o acesso ao mercado de trabalho.

Esse panorama comprova a falta de investimentos e de prioridade na área,
ocasionando o sucateamento dos recursos implantados, a falta de estímulo da
iniciativa privada, e o conseqüente aumento da violência no Município.

FAMÍLIA

Campinas se faz presente nesse cenário apresentando no seu cotidiano, famílias em
situação de exclusão social, que vivem dentro de um quadro de perdas dos vínculos
afetivos, de sua identidade, dos seus referenciais de convivência e um número
significativo de crianças e adolescentes sendo violados em seus direitos
fundamentais.

A família enquanto lugar de proteção e inclusão vem passando por profundas
transformações culturais e sociais nestas últimas décadas e nesse contexto se faz
necessário cada vez mais um trabalho de orientação e apoio ao grupo familiar, no
sentido de fortalecer seus membros e os vínculos relacionais. Também se faz
necessário investir e implementar programas de proteção às famílias, especialmente
aquelas vulnerabilizadas pela pobreza.

Estudos têm apontado que as ações voltadas às famílias têm sido fragmentadas,
setorizadas, enfocando quase sempre cada membro isoladamente, desconsiderando-se
o grupo familiar.

É preciso garantir uma nova forma de atuação com a família, enxergando-a na sua
totalidade, dentro de um contexto histórico marcado por mudanças e tendo como
papel primordial no desenvolvimento dos seus membros.

O conceito que entende “ser a família um núcleo de pessoas que convivem em
determinado lugar, durante um lapso de tempo mais ou menos longo e que se acham
unidas (ou não) por laços consangüíneos tendo como tarefa primordial o cuidado e a
proteção de seus membros e se encontra dialeticamente articulado com a estrutura
social na qual está “inserida”” (Mioto 1997:120), definida pela Resolução Nº 06/01 do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os
pressupostos contidos nas diretrizes desta Secretaria Municipal de Assistência
Social.

A vulnerabilidade das famílias vem aumentando significativamente pelo agravamento
da pobreza e exclusão no Município de Campinas.
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Acreditamos e temos trabalhado com as equipes no propósito de alterarmos o modelo
de atendimento cristalizado ao longo dos anos, que focaliza a família como o “lócus”
principal de mudanças, com isso legitimando conceitos reducionistas e historicamente
postos que transferem para o nível privado das famílias a culpabilização pelas “falhas
no sistema” que não alteram a realidade da sociedade.

O rompimento com esses pressupostos, tem por referencial o princípio de que o
espaço privado, dos vínculos afetivos necessitam ser resgatados e respeitados, mas
que a força de transformação não se imputa a individualidade da família, por estar
essa afeta a uma realidade territorial. “O território revela o drama da nação ...,
revela as contradições mais fortemente” (Milton Santos 200:21). Portanto, somente
poderemos trabalhar com as famílias enquanto “atores” que protagonizam novos
paradigmas, se esses estiverem reconhecendo a si, no restabelecimento da
confiabilidade e solidariedade das relações de vizinhança; na percepção e interação
com o meio ambiente que ocupam; no exercício de conquista e apropriação objetiva e
subjetiva de sua comunidade, enquanto direito e dever de cidadão, situados numa
realidade que vai se agregando a outros, a princípio diferentes, mas que ao se unirem
formam a realidade da cidade da qual vivem.

POPULAÇÃO DE RUA

Na atenção a essa demanda e na impossibilidade de absorção integral, muitos
encontram na rua o único espaço de sobrevivência.

Os dados atuais da experiência vivida no cotidiano do trabalho revelam:

F discriminação, a pré-concepção da sociedade, em geral, produzindo uma cultura de
rejeição ao morador de rua;

F a visão de benesse, de caridade, em substituição as ações voltadas à construção
da cidadania;

F a precarização dos recursos, humanos e materiais, indicam a ausência de uma
política compatível com a dignidade humana;

F as situações diversificadas que caracterizam o perfil da população de rua e
migrante:

; desemprego, em decorrência de uma perversa política neo-liberal que valoriza
o econômico em detrimento do humano/social e impele a população à busca de
sobrevivência, enquanto contingente desprotegido de condições para sua
manutenção. Se o emprego é inexistente, constata-se também a inexistência
do trabalho;
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; ausência de auto-estima, a desesperança quanto a construção de um projeto
de vida, o afastamento progressivo da família e, conseqüentemente a
desvinculação dos laços afetivos, a impessoalidade;

; na área da saúde: pessoa com transtorno mental, portador de HIV,
dependente químico, tuberculose, hanseníase e outras doenças. A política de
desospitalização do doente mental sem a estrutura necessária à manutenção
de acompanhamento e, em muitos casos, a rejeição da família em recebê-lo
constitui aumento da população de rua e conseqüentemente, a precariedade do
atendimento.

TRABALHO E RENDA

Com o agravamento das condições de vida na década de 90, refletidas em um aumento
do número de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza e um empobrecimento
da classe média, acentuou-se a desigualdade de renda num País que já tinha como
característica uma enorme desigualdade.

O enfrentamento dessa situação em seu âmbito mais estrutural depende de políticas
econômicas. Estas não têm apresentado resultados favoráveis (haja vista as pequenas
taxas de crescimento da economia, e o fato da desestruturação de nosso parque
produtivo), pelo contrário, terem funcionado como elemento de agravamento do nosso
quadro e pobreza, tendo como indicador mais evidente os altos índices de
desemprego.

No campo de atenção mais imediata das necessidades das populações pauperizadas,
além de um aumento de ações pontuais de caráter compensatório, como doação de
alimentos e roupas, tanto pelo Poder Público como por organizações não
governamentais, outras formas têm sido utilizadas, como, por exemplo, o uso de
frentes de trabalho, antes só utilizadas no Brasil em caso de catástrofes naturais,
principalmente a seca no Nordeste. A transferência direta de recursos às famílias
com dificuldades de se sustentar tem se tornado cada vez mais freqüente,
infelizmente de forma fragmentada e com superposição das esferas de governo.

Outra forma de enfrentamento tem sido depositada no fomento a iniciativas de
grupos associativos e de trabalho autônomo como forma de obtenção de renda pelas
famílias excluídas do mercado de trabalho.

E, muito equivocadamente, na formação profissional, sem que esta tenha uma
articulação com as reais alternativas de assalariamento ou de empreendimentos
autônomos ou associativos.

Dados da cidade de Campinas e da região demonstram não só que este quadro de
pobreza está presente com grande intensidade no Município, como se agrava por uma
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lógica de especulação imobiliária, muito presente na cidade, que tem negado a
presença de equipamentos públicos próximos a populações menos assistidas.

Os problemas de exclusão social que afetam os vários grupos sociais e os excluídos do
mercado de trabalho, não poderão ser equacionados se não considerarmos o grupo
familiar. Estas famílias em situação de pobreza e exclusão social vivem um quadro de
perda dos vínculos efetivos, de sua identidade e dos seus referenciais de convivência.

MULHER

A violência contra a mulher ocorre no âmbito do privado, no isolamento doméstico e
das relações mais pessoais, gerando repressão e mascaramento de conflitos.
Mulheres podem tomar consciência do seu próprio problema quando percebemos que
este pode não ser um problema pessoal, isolado de um contexto social mais amplo,
geralmente originado de condições culturais adversas e naturalizado pela prática.
Esta percepção pode ajudar as pessoas e a comunidade mais ampla a se mobilizar em
torno da questão da violência, sensibilizar instituições, o Poder Público local e a
sociedade de um modo geral.

Políticas de atenção à Mulher podem e devem ser adotadas, contemplando amplos
segmentos da população, direta ou indiretamente afetados por esta problemática da
violência, também conhecida como violência doméstica. Afinal, a mulher não é a única
vítima numa família onde a violência representa uma forma de comunicação.

Pensar e melhorar a atenção à mulher vítima de violência, poderá contribuir para
diminuir desigualdades e melhorar a condição das mulheres em geral.

Tendo em vista que a demanda por serviço de atenção na área da violência contra a
mulher tem aumentado de forma significativa, é necessário oferecer às mulheres
possibilidade real de Abrigo juntamente com seus filhos menores (crianças e
adolescentes) residentes em Campinas, vítimas de violência de gênero, dentro da
esfera doméstica e em iminente risco de vida.

IDOSO – IDOSA

Observa-se na cidade, que os Programas/Serviços ofertados ainda são pouco
expressivos e pouco articulados. Havendo uma procura crescente por instituições
asilares e casas de repouso, principalmente para idosos dependentes.

APENADOS

No debate e processo de pensar alternativas que revertam os índices de violência é
preciso refletir sobre a necessidade de mudanças no sistema prisional que acaba por
impor uma situação de exclusão e não onde o preso busca reavaliar sua conduta frente
ao convívio social, favorecendo seu retorno à sociedade com uma nova maneira de
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pensar e atuar frente a sociedade, buscando uma melhor qualidade de vida individual e
comunitária, atingindo uma inserção social.

Foi imprescindível encontrar alternativas dentro da própria comunidade para que o
indivíduo repense suas ações, assegurando seu desenvolvimento, direito social
responsabilidade com o meio no qual está inserido. Neste contexto social a aplicação
de sentenças que possam ser alternativas a restrição de liberdade, como é o caso da
Pena de Prestação de Serviços à Comunidade onde o indivíduo tem a restrição de seu
direito poderemos promover a formação de novos valores e conceitos nos atendimento
aos que infringiram as regras sociais.

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Os atendimentos aos portadores de Deficiência e de Necessidades Especiais,
apontam um quadro de realidade crítica, sustentado pelas condições de
miserabilidade, exclusão social e pela cultura de preconceitos, desqualificação e
apartação.

Apesar das várias Leis dispondo sobre as diretrizes que devem nortear a política de
atendimento a esse segmento, a demanda reprimida informada pelas Organizações
Não Governamentais - atendimento de 1023 (hum mil e vinte e três) usuários em
2001, evidencia a falta de equipamentos, vagas, alteração na postura em olhar as
diferenças e recursos necessários.
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1- A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS –
SISTEMA DESENTRALIZADO E PARTICIPATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -
O COMANDO ÚNICO EM NÍVEL MUNICIPAL

A promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), em 1993, aponta
e expressa alterações fundamentais como a descentralização e democratização
da gestão da assistência social, incorporando novos elementos, destacados por
Sposati, A. (2001):

F o debate entre as três esferas de governo sobre a política pública da Assistência
Social;

F o controle social a partir da implantação dos Conselhos Nacionais, Estaduais e
Municipais incluindo diversos “atores” nesse processo não apenas representantes
do Poder Público como da sociedade civil organizada;

F a gestão de fundos nas três esferas, o que possibilita o desenvolvimento e uma
prática orçamentária da assistência social;

F o comando único, participativo e democrático nas esferas de gestão;
F a relação entre Estado e organizações de Assistência Social, pautada na questão

dos direitos sociais e dever  do Estado enquanto política pública.

Apesar dessas conquistas, no decorrer dos anos nos confrontamos com distâncias
significativas no modo de gestão da Assistência Social que foram adotadas durante o
processo de implantação e implementação da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS).

No Brasil, em 2001, temos 4100 (quatro mil e cem) Conselhos de Assistência Social e
no Estado de São Paulo, esse número é de 602 (seiscentos e dois) – Yasbeek, M. C. e
Gomes, A. (2001). Observamos que em quase todos os municípios de São Paulo, em
menos de uma década da promulgação da Lei, temos implantado Conselhos de
Assistência Social. Segundo Yasbeek: “... é bom lembrar, no entanto, que o sistema em
si não garante a efetividade da política, embora contribua para situar no “mundo
público” as questões da desigualdade, da pobreza e da exclusão social”.

Frente a isso, que desafios enfrentamos, em 2001, no Município de Campinas, para
uma política de Assistência Social pautada nos direitos sociais e extensão da
cidadania?

Em 2001, nas Conferências de Assistência Social, que são fóruns máximos de
deliberações da política de Assistência Social nas três esferas, os eixos norteadores
de discussão foram: gestão, controle social e financiamento, e as deliberações
apontaram os avanços e, principalmente, os grandes desafios envolvendo esses três
eixos.

No Município de Campinas, a gestão da Assistência Social enfrentou dificuldades
quanto aos processos que envolvem os mecanismos viabilizadores do atendimento de
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demandas e necessidades da população. Embora o Estado se coloque como “ator”
importante nesse desenho de gestão, o que temos constatado é que o grande
protagonista tem sido o Município na sustentação de programas e projetos de
Assistência Social. Os programas e projetos do governo estadual e federal se pautam
em questões focais e pontuais; através de “pacotes fechados” altamente
burocratizados, com prazos exíguos para a obtenção do recurso, recurso esse que não
atende à necessidade da demanda, dificultando assim o desenvolvimento de  um
atendimento de qualidade e integral, ou seja de uma política que realmente possibilite
a expansão dos direitos sociais.

Isso acaba sendo um dos grandes entraves para a autonomia da gestão, mantendo-se
o tradicional caráter autoritário e centralizador. Transfere-se ao Município todas as
responsabilidades, porém sem o apoio financeiro, técnico e organizacional. O Comando
Único não se efetiva quando o poder não é partilhado.

A pouca visibilidade do trabalho desenvolvido pela rede pública acaba dando a
impressão de que as ações de Assistência Social se restringem a práticas
desenvolvidas pelas Entidades Beneficentes de Assistência Social.

O grande desafio constitui-se numa maior efetivação do trabalho em rede de forma
articulada, evitando ações sobrepostas, pulverizadas com uma mesma população. É
fundamental avançar num conhecimento mais profundo e qualificado da rede, a partir
de cadastros unificados, critérios de distribuição de recursos pautados pelas
necessidades prioritárias tendo por base indicadores sociais, diagnósticos da
realidade e dados avaliativos dos planos, programas e projetos, incluindo os diversos
“atores” envolvidos nesse processo, principalmente os usuários.

A questão da comunicação e informação, mecanismo de democratização, autonomia e
ampliação de poder, em todas as instâncias, principalmente estadual e federal, não
estão instituídas na sua dinâmica de operacionalização de forma ágil, rápida, nem
tampouco possibilitando uma articulação entre as esferas. As informações se dão de
forma incompleta e diversificada. A informatização, implantada com a finalidade de
contribuir para o fluxo mais rápido de informações e dados, acaba se dando através
de programas formatados dentro de alguns padrões específicos, dificultando acessos
e inclusão de dados de forma ágil.

No tocante ao financiamento, Campinas enfrentou muitos entraves decorrentes da
restrição do repasse direto Fundo a Fundo, considerando que a Prefeitura Municipal,
por cerca de dois anos, não tinha Certidão Negativa de Débitos (CND). Com isso, a
gestão não se efetivou de forma mais abrangente. Essa questão foi apontada na “IV
Conferência Municipal de Assistência Social” e referendada nas demais conferências
em nível estadual e nacional. A discussão e encaminhamento foi no sentido de
reverter essa situação, ou seja a não obrigatoriedade de apresentação  da Certidão
Negativa de Débito (CND) junto à Previdência Social, considerando que áreas como a
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Educação e Saúde, receberam seus recursos normalmente, independentemente da
situação financeira do Município.

O Governo Municipal, felizmente, conseguiu equilibrar suas finanças, renegociar
dívidas e obter as certidões necessárias, sendo que a partir do mês de novembro de
2001, a Secretaria Municipal de Assistência Social passou a instrumentalizar-se a fim
de receber as verbas estaduais/federais para o posterior repasse.

Avaliamos que se torna cada vez mais presente e necessária a apropriação de
conhecimentos na área orçamentária e financeira, pois é de fundamental importância
conhecer as fontes de financiamento; os  mecanismos básicos que envolvem a
distribuição e repasse de recursos, nos três níveis de governo. A compreensão e
instrumentalização a partir de  dados específicos dessa área é condição básica para a
gestão, não apenas no nível da equipe municipal gestora, mas atingindo também os (as)
trabalhadores (as) sociais, que precisam estar conscientes do custo dos serviços
prestados, relacioná-los a outras despesas públicas e acompanhar de alguma forma. A
execução orçamentária contribui para ações de controle e novas práticas direcionadas
a uma política de Assistência Social que possa ser transparente e realmente pública.
Mesmo tendo a transparência como um princípio básico, ainda é pratica muito comum
nessa área a utilização de verbas com fins clientelistas, como algumas subvenções
sociais obtidas por parlamentares e repassadas de forma direta às instituições de
Assistência Social, não passando por discussões nos Conselhos, como ocorreu em 2001
em nosso Município.

Consideramos que a partilha de recursos em todos os níveis de governo, tem que se
pautar em critérios tomando por base a realidade social e as prioridades indicadas
nos Planos Municipais de Assistência Social. A definição desses critérios deve se
basear em parâmetros que assegurem a distribuição de recursos de forma não
pulverizada, garantindo um atendimento integral, considerando serviços, programas,
projetos que tenham uma dimensão integrada à comunidade; com ações intersetoriais;
em regiões com demandas realmente vulnerabilizadas no tocante às suas condições
básicas e que o usuário seja um dos “atores” fundamentais dessa rede. A nossa
proposta, durante esse ano, foi a de iniciar a construção de critérios de partilha mais
adequados e eqüitativos; que tivessem os parâmetros acima apontados e pudessem se
basear em avaliações a partir de abordagens quanti-qualitativas de forma a ir
modificando essa lógica distributiva focalizada e pulverizada. Isso não se constitui em
tarefa fácil, pois envolve mudança de paradigma na concepção da Assistência Social,
processo esse que encontra resistência na lógica de grande parte dos “atores” das
Organizações Não Governamentais (ONG’s).

Em Campinas em 2001 o investimento na área de Assistência Social foi de
R$ 20.455.711,52 (vinte milhões, quatrocentos e cinqüenta e cinco mil, setecentos e
onze reais e cinqüenta e dois centavos), distribuídos da seguinte forma:
F Recursos do Tesouro Municipal: R$ 20.102.648,52 (vinte milhões, cento e dois mil,

seiscentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e dois centavos);
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F Recursos Estaduais: R$ 195.484,00 (cento e noventa e cinco mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais);

F Recursos Federais: R$ 157.579,00 (cento e cinqüenta e sete mil, quinhentos e
setenta e nove reais).

Sua distribuição por áreas pode ser mais bem observada na planilha de distribuição
orçamentária e financeira.

Cabe ressaltar que no ano de 2001 a Prefeitura Municipal de Campinas destinou o
montante de, aproximadamente, R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) para honrar
com o pagamento das 3 (três) parcelas de subvenção social destinada às Organizações
Não Governamentais (ONG’s) referentes aos empenhos de 2000, cancelados em
29/12/2000.

Na “IV Conferência Municipal de Assistência Social”, apontamos que a definição de
um percentual fixo é condição básica para efetivação da política de Assistência e
indicamos que, no orçamento, 5% (cinco por cento), no mínimo, deve ser destinado a
área, conforme discussão já acumulada sobre o tema.

Durante o ano de 2001 o Governo Democrático e Popular de Campinas implantou o
Orçamento Participativo (OP), que discutiu a partir das diversas regiões da cidade as
necessidades prioritárias nas quais os investimentos financeiros vão se basear, para
sua distribuição, tendo sido apontado R$ 4.097.400,00 (quatro milhões, noventa e
sete mil e quatrocentos reais), o que corresponde a 11% (onze por cento), para a área
de Assistência Social. A Câmara Municipal aprovou quase que integralmente a lei
orçamentária assim proposta, configurando-se uma sinalização da inversão de
prioridades constantes no programa de governo.

FUNDOS PÚBLICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E ORÇAMENTO
PARTICIPATIVO

A área da Assistência Social, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA/1990) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS/1993), vem desenvolvendo
uma forma crescentemente democrática na definição das políticas do setor,
aprofundando-se a discussão entre Poder Público e Sociedade Civil através da criação
de Conselhos da Criança e Adolescente e da Assistência Social – nos três níveis da
administração pública (federal, estaduais e municipais).

Com a criação dos Fundos (Nacional, Estaduais e Municipais) da Assistência Social
(FMAS) e da Criança e Adolescente (FMDCA), buscou-se, de um lado, a
descentralização dos recursos financeiros destinados à execução dos programas da
Assistência Social, e de outro, a municipalização dos tributos.

Em ambos os casos, pretendia-se aumentar a autonomia orçamentária e financeira
municipal para a definição das políticas de Assistência Social, ampliando-se as
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possibilidades de concretização das deliberações tomadas pelos Conselhos Municipais,
onde o atendimento deve ser efetivamente realizado.

Mais especificamente, receitas provenientes do Município, do Estado e da União
destinados às ações finalísticas da Assistência Social, devem estar vinculadas ao
Fundo da Assistência.

Receitas provenientes das contribuições de pessoas físicas e jurídica para o
financiamento de políticas direcionadas à Criança e ao Adolescente podem ser feitas
ao Fundo da Criança e Adolescente, permitindo ao contribuinte deduzi-las do seu
Imposto de Renda - em até 1% (hum por cento) para pessoas jurídicas e 6% (seis por
cento) para pessoas físicas).

Transpondo para a nossa realidade mais próxima, no âmbito municipal, a destinação
destes recursos deve ser definida pelos Conselhos Municipais da Assistência Social e
da Criança e Adolescente, responsável pela elaboração da política municipal da
Assistência Social em conjunto com o órgão gestor, a Secretaria Municipal da
Assistência Social.

Através dos recursos repassados pela União e pelo Estado para o atendimento das
prioridades definidas pelos Conselhos Nacional e Estadual, cabe ao município, por
meio da Secretaria Municipal da Assistência Social e dos Conselhos Municipais, a
definição das prioridades locais – em consonância com as diretrizes gerais - e da
alocação dos recursos federais, estaduais e municipais.

O Orçamento Participativo, dentro deste arcabouço institucional, significa um
aprofundamento das relações democráticas entre o poder público municipal e a
sociedade, permitindo que inúmeros segmentos interessados venham a intervir na
realidade em um momento anterior, ou seja, na definição das prioridades políticas,
orçamentárias e financeira relacionadas a recursos municipais que ainda não estão
vinculados aos respectivos Fundos, até porque ainda não existem.

Em 2001, Campinas assistiu pela primeira vez a realização do Orçamento
Participativo, através da realização de inúmeras Assembléias Regionais e Temáticas,
constituindo-se o Conselho do Orçamento Participativo (COP), mapeando-se as
demandas prioritárias para o próximo ano e discutido-se as inúmeras questões
referentes ao custeio e à arrecadação da administração municipal.

Mais ainda, a composição exclusivamente popular do COP representou a síntese da
ampliação da participação da sociedade na res-pública campineira.

Neste ano de criação do OP em Campinas, a Assistência Social inseriu-se fortemente
neste processo, realizando duas assembléias gerais e nove reuniões intermediárias
nas regiões da cidade, reunindo mais de 500 pessoas.
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Foram definidos, com a participação de toda a rede da Assistência Social –
prestadores de serviços, usuários, trabalhadores do setor e demais interessados -, as
prioridades gerais para a Assistência Social.

Os recursos destinados pelo COP à Secretaria de Assistência Social para novos
investimentos alcançaram a cifra de 4 milhões de reais, ou cerca de 8% (oito por
cento) dos recursos disponíveis para investimento em toda a Prefeitura Municipal (ver
detalhamento na tabela).

Quanto ao Fundo Municipal da Assistência Social, a regularização da situação da
Prefeitura junto ao INSS permitiu a retomada dos repasses federais e estaduais ao
Fundo, exigindo para tanto uma reestruturação ainda em processo da Coordenadoria
Orçamentária e Financeira e da Controladoria de Fundos - em termos de recursos
humanos, equipamentos e rotinas. Além disso, a reorganização das contas do Fundo
Municipal da Assistência Social e a introdução de relatórios de controle quanto à
movimentação financeira possibilitaram uma melhoria na gestão dos fundos. Este
processo terá seu desfecho na garantia do controle de repasses municipais ao Fundo
Municipal da Assistência Social, respeitando a determinação da LOAS (Lei Orgânica
da Assistência Social).

Quanto ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, as contribuições de pessoas
físicas e jurídicas atingiram em 2001 a cifra de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e
quinhentos mil reais), representando um aumento de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais, aproximadamente) em relação a 2000 (ver tabela em anexo).

Deve-se salientar, finalmente, que a Secretaria Municipal de Assistência Social
conseguiu garantir, em 2001, o repasse de três parcelas das subvenções sociais a
todas as entidades assistenciais, referentes à dívida contraída pela administração
anterior – um valor aproximado de quase R$1.000.000,00 (hum milhão de reais).
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FLUXOGRAMA DO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM
GOVERNOS DEMOCRÁTICOS E POPULARES

Recursos Federais para a
AS

Recursos Estaduais para a
AS

Recursos Municipais para
a AS

Fundo Nacional da

Assistência Social

Fundo Estadual da
Assistência Social

(FEAS)

Fundo Municipal da
Assistência Social

(FMAS)

Conselho Nacional da
Assistência Social

Conselho Estadual da
Assistência Social

Conselho Municipal de
Assistência Social

Recursos e
despesas

municipais

Orçamento
Municipal

Conselho
Municipal do

OP
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Ao abordarmos a questão do Controle Social, neste ano tivemos alguns avanços que
apontaram para um entendimento mais ampliado desse controle. A modificação da Lei
Nº 8724/95, mediante a Lei No 11.130, de 14 de janeiro de 2002, incluiu na
composição do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) outros “atores” da
sociedade civil,  representado por usuários e não por apenas por entidades,
considerando que essas  representam o campo da prestação de serviços. Isso foi
deliberação da “IV Conferência Municipal de Assistência Social”, já indicado em
outros momentos, como no “Fórum de Assistência Social”, em 1995.

A modificação da citada lei vem traduzir alguns princípios da Lei Orgânica da
Assistência Social (LOAS) na direção da democratização da política e da apropriação
do controle por seus destinatários.

Outra questão importante no eixo do controle social diz respeito à necessidade de
capacitação dos Conselheiros. Essa capacitação técnica e política através de oficinas,
treinamentos etc., deve possibilitar a avaliação e eficácia da ação; do papel enquanto
Conselheiro; do avanço das discussões na área e se as deliberações estão contribuindo
para um debate mais de conteúdo, significado e impacto da Assistência Social,
evitando com isso que o Conselho tenha uma função reducionista, focada centralmente
na burocratização. Em 2001 avançamos um pouco na realização da proposta, porém, de
forma ainda insatisfatória.

As tensões e conflitos naturais da relação Poder Público e sociedade civil necessitam
de um maior investimento, procurando construir uma dinâmica que possa avançar na
política de Assistência Social num sentido mais amplo. Há que se exercitar formas
mais construtivas e menos desgastantes de operar, procurando centralizar esforços
para ampliação e conquistas de outros espaços, articulando o Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) com outros Conselhos Municipais e da Região
Metropolitana. Buscar discutir outras fontes de financiamentos, encaminhar
reivindicações, e não ficar reduzidos a questões focais, administrativas e as
atribuições que competem ao Gestor. Deve ser condição essencial à constituição de
um espaço público, de pertencimento, de debate, respeito, negociação, decisão e
avanços.

Na parte operacional os Conselhos Municipais: de Assistência Social (CMAS); dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); de Defesa dos Direitos da Mulher
CMDM); de Atenção a Pessoa com Deficiência e com Necessidades Especiais
(CMADENE); e do Idoso (CMI), funcionam na “Casa dos Conselhos” e tem na sua
estrutura de funcionamento, integralmente mantida pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, o seguinte quadro:
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Recursos Humanos Equipamentos
Permanentes

Material de
Consumo

Despesas

F 1
Assessor/Coordenador
F 6 Funcionários
Administrativos
F 1 Faxineiro
F 1 Motorista
F 1 Guarda

F 5 Linhas
Telefônicas
F 4 Computadores
F 3 Máquinas de
Escrever
F Aparelho de Fax
F Mesas, Cadeiras
etc.

F Material de
Consumo (papel,
lápis, caneta,
fotocópias etc.
F Material de
Limpeza etc.

F Água, Luz e
Telefone

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS MUNICIPAIS

As atividades desenvolvidas pelos Conselhos em 2001 encontram-se em anexo.
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2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.1 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DGDS)

O Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS), da Secretaria
Municipal de Assistência Social, que teve seu reordenamento a partir de setembro de
1999, tem como diretriz básica:

“Garantir o planejamento e desenvolvimento das Políticas Públicas de Assistência
Social, com vistas ao atendimento das necessidades básicas dos segmentos
populacionais vulnerabilizados pela pobreza e exclusão social, buscando a inserção,
prevenção, promoção e proteção do indivíduo” (Diário Oficial do Município, de
16/09/1999).

No ano de 2001 a operacionalização dessa diretriz se efetivou a partir de:

F Planejamento, organização e implementação de ações que pudessem ir
estabelecendo novas formas de gestão que fornecessem subsídios a execução da
Política de Assistência Social de forma transparente e da participação social na
administração dos recursos; procurando atender as demandas internas e externas,
com as limitações de um orçamento muito aquém das necessidades prioritárias;
com falta de equipamentos; os existentes, muitos sucateados; recursos humanos
insuficientes para o atendimento etc.;

F Busca incessante de estabelecer canais efetivos junto às esferas de governo
estadual e federal, uma das condições fundamentais para que pudéssemos
implementar e ampliar programas, projetos que dessem conta de um atendimento
integral a população usuária da Assistência Social do Município;

F Acompanhamento, avaliação e controle das ações desenvolvidas pelas
Organizações Não Governamentais (ONG’s) que prestam serviço na área de
Assistência Social; através de visitas técnicas sistemáticas; controle e avaliação
de planos, programas e projetos de intervenção; aplicação e prestação de contas
dos recursos recebidos pelas diversas esferas de governo, trabalho desenvolvido
pelas Coordenadorias Setoriais:
; Avaliação e Controle (CSAC);
; Orçamentária e Financeira (CSOF);
; Controle de Fundos (CSCF);

F Gestão dos Fundos Municipais: de Assistência Social (FMAS); e de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA), executando sua programação
orçamentária e financeira, coordenando a execução e aplicação dos recursos;

F Ampliação do suporte administrativo aos Conselhos Municipais da área da
Assistência Social possibilitando o cumprimento de suas finalidades e atribuições;
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F Atendimento sistemático a todas as demandas encaminhadas pelos Conselhos
Municipais da área de Assistência Social, sendo que a maior parte das solicitações
são do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA);

F Execução de atividades administrativas, fornecendo subsídios e apoio aos diversos
serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, no que se refere a
infraestrutura material, recursos humanos e financeiros, a fim de garantir o
desenvolvimento de programas e projetos, considerando sem dúvida que a demanda
é muito maior do que realmente pode ser atendida neste ano;

F Planejamento, controle e operacionalização de ações que envolvem o suprimento,
transporte, bens patrimoniais, manutenção de equipamentos e unidades físicas,
procurando atender, apesar dos recursos insuficientes, as demandas levantadas e
implementação de visitas sistemáticas aos serviços;

F Planejamento, execução e controle da aplicação orçamentária e financeira dos
recursos alocados na Secretaria Municipal de Assistência Social;

F Discussão de novos instrumentais que possam subsidiar  o planejamento, o
acompanhamento, avaliação dos Serviços, Programas e Projetos das ONG’s;

F Levantamento da necessidade de construção de indicadores sociais definidos a
partir de discussões conjuntas dos Departamentos de Operações de Assistência
Social (DOAS); e de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS).

O Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social (DGDS) se compõe, na sua
estrutura operacional, a partir de 1999, de 1 (uma) Diretoria,  4 (quatro)
Coordenadorias Setoriais e 6 (seis) Setores, e um projeto de comunicação que poderá
na Reforma Administrativa transformar-se num Setor. Colocamos a seguir as
planilhas referentes as Coordenadorias:

F Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC):

Essa Coordenadoria tem uma atuação de forma indireta junto às organizações Não
Governamentais (ONG’s) pautando-se na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)
que estabelece, como marco geral da Gestão, o Sistema Descentralizado e
Participativo de Assistência Social (SDPAS), constituído pelas Entidades e
Organizações Sociais de Assistência Social e por um conjunto de instâncias
deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área.

Dentro desta concepção a Avaliação/Monitoramento e Controle das atividades
realizadas pela rede prestadora de serviços sociais em Campinas estão sob a
responsabilidade da Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle (CSAC),
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conforme determinam o Decreto Municipal Nº 12.911/1998, a Portaria Nº 004, de
27/04/1999 e sua regulamentação em 14/11/2000.

Para tanto, esta Coordenadoria deve elaborar, aprimorar e aplicar metodologia
própria para o exercício de suas funções, com os seguintes objetivos:

F Monitorar e avaliar de forma sistemática e permanente os serviços sociais no
Município como forma de obtenção de melhoria de qualidade no padrão de
atendimento da rede executora;

F Subsidiar a Secretaria Municipal de Assistência Social e os Conselhos Municipais
com dados qualitativos e quantitativos da rede de atendimento.

Atividades Existentes:

F Acompanhamento, análise e avaliação sistemática da execução dos Programas,
Projetos e Serviços integrantes do Plano Municipal de Assistência Social;

F Emissão de Parecer Técnico que permita detectar e corrigir qualquer desvio da
programação prevista no Plano;

F Interlocução com outros órgãos públicos das esferas estadual e federal para
implantação de novos Programas para a rede executora de Programas e Projetos
da área social;

F Administração e acompanhamento dos convênios formalizados com a Secretaria de
Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADS), do Governo do Estado
de São Paulo e Secretaria de Estado de Assistência Social (SEAS), do Governo
Federal, com execução no Município;

F Fornecimento de subsídios aos relatórios/documentos solicitados pelos órgãos do
Sistema Descentralizado e Participativo de Assistência Social (SDPAS),
Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério da Previdência e
Assistência Social (SEAS/MPAS) e Conselhos Municipais;

F Organização de Banco de Dados informatizado a partir de atividades regulares de
análise e avaliação com disponibilização de informações;

F Visitas de avaliação e monitoramento às ONG’s, inscritas no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) e subvencionadas com recursos públicos das três
esferas de Governo;

F Visitas solicitadas pelos Conselhos Municipais para fins de inscrição e registro de
Entidades Beneficentes de Assistência Social junto àqueles órgãos;
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F Visitas para cadastramento e atualização de dados das entidades já inscritas nos
Conselhos Municipais: de Assistência Social (CMAS); e dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA), porém não subvencionadas com recursos públicos;

F Elaboração de instrumental técnico para análise, avaliação e monitoramento dos
Programas, Projetos e Serviços;

F Participação e representação da Secretaria Municipal de Assistência Social em
reuniões técnicas nas Secretarias Municipais, entidades e demais órgãos públicos,
sempre que se fizer necessário;

F Consultorias, Assessorias e Encaminhamentos de demandas atinentes à área;

F Orientações à comunidade em geral, estudantes e voluntários sobre as Entidades
Sociais no Município;

F Orientações sobre os procedimentos e normas para instalações de ONG’s,
princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA);

F Orientações sobre funcionamento dos Conselhos Municipais.

As ações internas e junto às ONG’s dessa Coordenadoria que demandaram
procedimentos técnicos, operacionais/administrativos estão relacionados nos quadros
a seguir:

Protocolados 40
Ofícios 96
Memorandos 29
Visitas para análise e emissão de Parecer
Técnico para fins de inscrição – CMAS;
e/ou CMDCA

16

Visitas de avaliação e monitoramento 300
Reuniões de Equipe Técnica 48
Reuniões de Departamento 24
Visitas de cadastramento e atualização 06
Emissão de Pareceres Técnicos e
Protocolados

40

Telefonemas para orientações e
esclarecimentos de dúvidas das Entidades
Sociais e a comunidade em geral

2640

As ações desenvolvidas pelas Organizações Não Governamentais estão apontadas no
item 3  denominado “Ações de Assistência Social”.
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F Coordenadoria Setorial Administrativa (CSAD):
; Setor de Expediente e de Recursos Humanos (SERH);
; Setor de Apoio aos Equipamentos Sociais (SAES);
; Setor de Apoio a Programação Social;
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F Coordenadoria Setorial Orçamentária e Financeira (CSOF):
; Setor de Execução Orçamentária e Financeira (SEOF);
; Setor de Controle Contábil (SCC);
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F Coordenadoria Setorial de Controle de Fundos (CSCF):
; Setor de Controle Contábil (SCC);
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Durante o ano de 2001 tivemos como proposta do Departamento de Gestão e
Desenvolvimento Social frentes importantes de trabalho. Algumas concretizadas;
umas em processo de organização  e outras planejadas, de forma que pudesse
assegurar uma política de Assistência Social com qualidade, transparência, controle
social e principalmente considerando as prioridades de atendimento apontadas no
Plano Municipal de Assistência Social.
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2.2 - DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A ESTRUTUTURA DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

A Assistência Social tem uma característica que a diferencia das outras políticas
sociais – saúde, educação, etc. – que é a de ser “genérica na atenção e específica nos
destinatários”, não se tratando portanto de uma política social setorial, o que nos
impede de estabelecer “portas de entrada” e hierarquizar a prestação dos serviços.
Nesse sentido o Departamento de Operações de Assistência Social (DOAS), que é
responsável por organizar e supervisionar as atividades técnico-operacionais da
Secretaria Municipal de Assistência Social, atuou em diversos segmentos como os de:
Criança e Adolescente; Família; Desempregados; População Migrante e de Rua;
Sentenciados; Idosos; Mulheres Vítimas de Violência e de Pessoas Portadoras de
Deficiência e Necessidades Especiais.

O DOAS para desenvolver o Plano Municipal de Assistência Social de 2001 estruturou
sua atuação através de quatro (4) COORDENADORIAS SETORIAIS: Atenção à
Criança e Adolescente; Apoio à Família e Ação Comunitária; Trabalho e Renda; e
Assistência à População Migrante e de Rua. As ações de atenção ao idoso, às mulheres
e às pessoas portadoras de deficiência e necessidades especais foram agregadas à
Coordenadoria Setorial de Apoio à Família.

As ações descentralizadas foram desenvolvidas por cinco (5) COORDENADORIAS
REGIONAIS, situadas em cada uma das cinco regiões administrativas do Município.
As coordenadorias setoriais foram responsáveis pela supervisão técnica da política
definida para cada segmento e pela operacionalização dos serviços e programas
centralizados. As Coordenadorias Regionais (CRAS) executaram a Assistência Social
descentralizada e participativa de nossas áreas ação. Desta forma, asseguramos e
fortalecemos o acesso da população aos programas sociais, serviços e projetos da
SMAS, visando a melhoria da qualidade de vida, os direitos sociais e a cidadania.

No ano de 2001 o trabalho das Coordenadorias Regionais de Assistência Social visou
articular em nível regional as ações e políticas de atendimento da Assistência Social –
OG’s e ONG’s - com as áreas de saúde, educação, cultura, esporte, habitação e
organizações da sociedade civil visando a construção de parcerias institucionais e do
trabalho em rede. O enfoque foi a criação de relações comunitárias de solidariedade
e de convivência solidária pois as famílias em situação de pobreza e exclusão social,
vivem um quadro de perda dos vínculos efetivos, de sua  identidade e dos seus
referenciais de convivência.. Nesse sentido, realizamos a Prestação de Assistência
Social de forma regionalizada buscando a inserção comunitária da família, nosso
principal referencial.

“Como princípio normativo, é valorizada a implementação de serviços intersetoriais de
atenção a família, com objetivos e processos mais ambiciosos de proteção e alteração
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da qualidade de vida do grupo familiar – e não apenas dos seus membros. Esses
serviços devem ser entendidos de forma competente, compondo uma rede capaz de
articular e totalizar as atenções, hoje setorizadas e fragmentadas. É igualmente
indispensável que essa rede seja implementada de forma descentralizada, tendo como
base o microterritório (a comunidade), otimizando as relações e os recursos aí
existentes, com vistas ao desenvolvimento local sustentável” ( PNAS – MPAS/SAS
1998).

As ações de Trabalho e Renda estão sendo articuladas para dar base aos programas
de atenção à família, às crianças e adolescentes, à população de rua e a outros
segmentos fragilizados da população, é neste sentido que o Programa de Garantia de
Renda Familiar Mínima foi ligado a área. A Coordenadoria de Trabalho e Renda está
articulando a formação profissional básica com as reais alternativas de
assalariamento ou com empreendimentos autônomos ou associativos. Nos Centros
Profissionalizantes estamos iniciando ações de formação de grupos associativos como
forma de obtenção de renda pelas famílias excluídas do mercado de trabalho.
Associar a transferência direta de recursos às famílias com dificuldades de se
sustentar aos diversos programas e serviços da SMAS como apoio para que as
famílias possam assumir sua função protetora e socializadora nos casos de
mendicância de crianças, abandono de idosos e de crianças, violência doméstica,
problemas de saúde mental, alcoolismo, falta de moradia, situação de rua etc. Essa
associação fortalece ações dos diversos programas e serviços da Assistência Social
que pretende transformar o PGRFM em aporte para ações que pretendam desenvolver
a autonomia e participação social das famílias para que possam ter acesso a um
conjunto de bens e serviços necessários à garantia de sua qualidade de vida.

 “Os projetos de enfrentamento à pobreza compreendem a instituição de
investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar, financeira e
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão
para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade
de vida, a preservação do meio-ambiente e sua organização social” (Artigo 25 LOAS).

AS AÇÕES DAS COORDENADORIAS SETORIAIS

F COORDENADORIA SETORIAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE E AÇÃO SOCIAL - CSACAAS

A CSACAAS coordena os seguintes serviços: CMPCA - Centro Municipal de Proteção à
Criança e ao Adolescente; RESGATE – Reintegração Social de Grupos de
Adolescentes Através do Trabalho Educativo; SACASE – Serviço de Apoio à Criança e
ao Adolescente em Situação Especial e NCCA – Núcleos Comunitários de Crianças e
Adolescentes.

O eixo norteador de todas as ações no segmento da criança e adolescente foi o que
está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O atendimento e o
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cuidado com a criança e adolescente, se fundamenta da perspectiva da construção de
uma infância e adolescência plena e cidadã. Este atendimento busca envolver a família,
a comunidade, os profissionais e as autoridades, aliando a eficiência técnica ao afeto,
à ética e à cidadania.

F CENTRO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE –
CMPCA

O CMPCA apesar de lidar com vários fatores que dificultam o desenvolvimento do
trabalho, espaço físico inadequado, funcionários resistentes à mudança e sem
treinamento, em alguns meses do ano atendendo acima da sua capacidade, está
propondo uma reestruturação física do abrigo, adequada ao ECA e o desenvolvimento
de uma proposta pedagógica. Estrutura atualmente a implantação de serviço
voluntário para o abrigo.

F REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE GRUPOS DE ADOLESCENTES ATRAVÉS DO
TRABALHO EDUCATIVO – RESGATE

O RESGATE é o único executor de medida sócio-educativa de Prestação de Serviços
à Comunidade em Campinas. Apesar das dificuldades de RH e espaço físico , a
metodologia de trabalho vem sendo referenciada pela FEBEM e servindo de modelo à
outras cidades que desejam implantar a PSC. No momento, ainda internamente no
serviço, estamos discutindo a possibilidade de convênio com a FEBEM, assumindo um
número maior de vagas no que se refere a execução das Medidas Sócio-Educativas de
PSC e Liberdade Assistida. Estamos ampliando o número de vagas de locais de
prestação de serviço, sempre focando espaços que possam e facilitem ao adolescente
o seu desenvolvimento integral.

F SERVIÇO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO
ESPECIAL – SACASE

A CSACAAS ressalta que durante o ano de 2001, o SACASE foi o serviço que mais
demandou atuação e tempo desta coordenadoria, em função da reestruturação de seu
projeto, a fase de transição do trabalho anterior, oficinas,  para o atendimento de
crianças e adolescentes estruturados na rua (elaboração do projeto e sua execução) e
extrema dificuldade de relacionamento de alguns componentes da equipe, na própria
equipe, e na relação hierárquica. A mudança do SACASE para um espaço mais
adequado, totalmente reformado no centro da cidade e o início do trabalho de rua
pelos educadores sociais foram considerados um grande avanço. A oficina do Vida
Nova já se constitui em um NCCA, bem como as oficinas do Bosque e PQ Ecológico se
constituirá em outro serviço de atendimento a população infanto juvenil do mercado
informal e mendicância , que se desligarão da estrutura do SACASE oficialmente no
início do próximo ano.
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F NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE CRIANÇAS E ADLOLESCENTES – NCCA’s

Os NCCA’s atualmente são em número de 17 (dezessete), oficializando e ampliando
para o início de janeiro de 2002 mais um núcleo, a antiga oficina do SACASE no Vida
Nova, já em andamento. O Programa de Núcleos, apresentou este ano ao CMDCA seu
projeto, e recebeu do FMDCA a quantia de R$ 160.593,00 (cento e sessenta mil e
quinhentos e noventa e três reais), valor este já empenhado na compra de material
pedagógico e assessoria e capacitação das equipes para construção da proposta
pedagógica (demanda registrada desde o início deste ano), para o ano de 2002. Novos
funcionários foram chamados do concurso público para preenchimento de vagas em
aberto e reposição de outras.  Discutimos no programa o papel do educador de todos
os componentes da equipe do núcleo, a importância do trabalho com as famílias e
comunidade onde está inserido. Os núcleos ainda continuam solicitando pintura de
seus prédios que se encontram em situação precária. Dois deles foram pintados, um
totalmente reformado e todos tiveram a manutenção básica feita.

INTERSETORIALIDADE

A intersetorialidade, o trabalho em rede e o atendimento à família tem sido temas
abordados e discutidos freqüentemente pelas equipes de trabalho. Alguns serviços
estão mais fortalecidos nas ações intersetoriais para o atendimento integral da
criança e do adolescente e sua família.

A demanda de capacitação pelos funcionários dos serviços desta CSACAAS foi
parcialmente atendida com os cursos sobre o ECA (atingiram um percentual de
aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) dos funcionários dos serviços desta
coordenadoria) e o curso de VDCCA também foi considerado de extrema importância
na formação dos servidores .

F COORDENADORIA SETORIAL DE APOIO À FAMÍLIA - CSAF

A CSAF coordena o Serviço de Atenção à Família; Serviço Alternativo de Proteção
Especial à Criança e ao Adolescente; Serviço de Atenção e Resgate à Mulher –
SARA-M/Casa Abrigo; Casa dos Idosos e Idosas; Penas Alternativas de Prestação de
Serviço à Comunidade; Projeto Centro de Referência da Mulher; Projeto Centro de
Referência da Pessoa Portadora de Deficiência e Necessidades Especiais.

Os referenciais norteadores de todos os programas desta coordenadoria foram o
conceito de família formulado por Mioto (1997) e defendido pela Resolução Nº 06/01,
do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA) que entende “ser a família
um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um lapso de tempo
mais ou menos longo e que se acham unidas (ou não) por laços consangüíneos [tendo]
como tarefa primordial o cuidado e a proteção de seus membros e se encontra
dialeticamente articulado com a estrutura social na qual está “inserida” e o os
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pressupostos contidos nas diretrizes dessa Secretaria Municipal de Assistência
Social- SMAS que definem como valores fundamentais: o Protagonismo e a
participação popular; o Trabalho em Rede e a Integralidade das ações; as ações de
Prevenção e a Inversão de prioridades.

PECULIARIDADES DOS PROGRAMAS

Os Programas desta Coordenadoria se caracterizam, como foi mencionado
anteriormente pela diversidade que compõe o substrato da problemática que
permeiam as demandas apresentadas pelas famílias,  à SMAS. Diante disso: O Serviço
de Atenção à Família – SAF, têm ocupado no Município um lugar de destaque no
atendimento às famílias com graves conflitos em sua dinâmica cuja  as maiores vítimas
são as crianças e adolescentes. Desenvolve “... .ações psicossociais, com atendimento
estreito e sistemático que garantem um espaço de escuta, vínculo e acolhimento às
famílias, proporcionando orientação e apoio individual e grupal para que essas famílias
possam assumir suas funções, autonomia e responsabilidades sociais.

F O SERVIÇO ALTERNATIVO DE PROTEÇÃO ESPECIAL À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE – SAPECA

É uma proposta inovadora que se propõe a revolucionar o conceito de acolhimento por:
“... garantir às crianças/adolescentes vitimizados que necessitam de proteção, sua
inserção em ambientes familiares e comunitários, mobilizando para tanto a
participação comunitária através da família substituta. A sua missão é modificar o
atendimento institucionalizado, até então oferecido à criança e adolescente que
necessitar de proteção fora do ambiente familiar, proporcionando conjuntamente um
serviço de apoio às famílias envolvidas sejam elas naturais ou substitutas”.

F O SERVIÇO DE ATENÇÃO E RESGATE À MULHER – SARA-M (CASA
ABRIGO)

É a única referência de proteção às mulheres e seus filhos, vítimas de violência
doméstica e com riscos iminente de vida; mediante acompanhamento psicossocial e
jurídico, propiciando condições ao fortalecimento emocional para reconstrução da
auto-estima, a compreensão dos fatores de gênero que perpassam a história de suas
vidas e a definição de um planejamento de vida futura que promova a conquista da
autonomia.

F A CASA DOS IDOSOS E IDOSAS

É uma experiência, que apesar de ter atendimento integral e efetivo a idosos e idosas
numa única casa,, está em discussão, por ser uma ação de institucionalização da
pessoa idosa, que a SMAS acredita possa ter seu acolhimento na própria família e na
comunidade, mediante o oferecimento de programas como Centros de vivência diária.
Estes  permitem cuidados diários, sem contudo abandonar o convívio familiar,
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evitando o rompimento dos vínculos afetivos, mas proporcionando condições à família
de assegurar qualidade de vida à seus idosos.

F PENAS ALTERNATIVAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

É uma proposta que data de 1997 e que vêm sendo fortalecida pela SMAS por ser um
dos instrumentos alternativos: auxiliar no combate à violência; oportunizar ao
sentenciado um atendimento proporcionando-lhe condições para: “ reavaliar sua
conduta frente ao convívio social, favorecendo seu retorno à sociedade com uma nova
maneira de pensar e atuar, buscando melhor qualidade de vida, individual e
comunitária reconstruindo, assim sua inserção social.”

F PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER

É uma proposta que consta do Plano Municipal de Assistência Social e está em
discussão com os grupos representantes das mulheres para formulação do seu projeto
operacional. Destaca-se que em outubro, a administração organizou o “seminário de
Políticas Públicas de Gênero” com a participação de mais de 200 (duzentas) mulheres,
que tiveram a oportunidade de conhecer o esboço inicial da proposta do Centro de
Referência e opinarem com sugestões que foram remetidas ao grupo de trabalho que
vem sistematizando o formato desse futuro Programa.

F PROJETO CENTRO DE REFERÊNCIA DA PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA E NECESSIDADES ESPECIAIS

É uma proposta que também consta do Plano Municipal de Assistência e dos
Indicativos de prioridades do Orçamento Participativo. Está em fase de formulação o
seu projeto  operacional, após discussão com o Conselho Municipal de Atenção à
pessoa com Deficiência e com Necessidades  Especiais.

INTERSETORIALIDADE

A concretização eficaz das políticas públicas, enquanto direitos universais da
cidadania, pressupõe articulação e integração entre os agentes responsáveis pela
execução das mesmas, como método de assegurar a família e a comunidade
integralidade no usufruto dos serviços e principalmente serem protagonistas na
definição e no controle das ações que lhe são necessárias.

A partir desse enfoque, o trabalho em rede e  a intersetorialidade são metas,
perseguidas arduamente pelas diversas equipes desta coordenadoria e de toda a
SMAS, como a concretização final de uma rede de serviços institucionalizada e
preferencialmente definida.

No entanto, essa Coordenadoria acredita que a intersetorialidade é um processo em
permanente construção por estar afeta as conjunturas técnico/políticas de grandes
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mobilidades e mediações, impostas pela própria  dinâmica da sociedade. Portanto, um
permanente desafio de fluxo e refluxo que se colocando no cotidiano das práticas
profissionais.

O professor Vicente Faleiros, no Seminário de Saúde organizado pelo Hospital das
Clínicas da UNICAMP em setembro/2001, debateu as várias concepções de rede que
configuram a intersetorialidade, destacando que: “... rede se constrói na relação; são
processos dinâmicos (não é para sempre) funciona como contrato (pacto) de trabalho
em movimento e conflito para realizar objetivos, em que as partes se potencializam
para construir possibilidades, eficientes no sentido de tornar o sujeito mais ativo na
conquista de sua autonomia e ator de sua história coletiva”.

A partir desse referencial, o processo de intersetorialidade dos programas tem
apontado avanços mais sistemáticos com a Secretaria de Saúde, pontuais e com
grandes dificuldades com a Secretaria de Educação, incipientes com as Secretarias
de Cultura, Esporte e Turismo, e a  Habitação,  variando de programa para programa
com as organizações não-governamentais e outras esferas de poder como Judiciário e
Movimentos Populares.

A coordenadoria acredita e vêm trabalhando com as equipes que um dos elementos
fundamentais na construção dos arranjos necessários a intersetorialidade é o
estabelecimento de um fluxo de comunicação que favoreça cada um dos “atores”
conhecer a abrangência de suas ações e a definição clara dos objetivos que os unem
na efetivação da proposta, respeitando os pactos estabelecidos e desenvolvendo um
olhar que considere o usuário o elemento chave para definição dos desejos/demandas
que serão efetivadas.

F COORDENADORIA SETORIAL DE ACOLHIMENTO E REFERENCIAMENTO
SOCIAL - CSARS

O segmento População de Rua e Migrante é o objeto de trabalho da Coordenadoria
Setorial de Acolhimento e Referenciamento Social que através dos três programas
governamentais: SARES – Serviço de Acolhimento e Referenciamento Social,
SAMIM – Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante  e Abrigo
Especializado RENASCER, bem como integradas  as organizações não governamentais,
buscam a inserção social dessa população.

Em Março de 2001, a Coordenadoria Setorial de Acolhimento e Referenciamento
passou a responder somente pelos Programas do segmento população de rua e
migrante transferindo os Programas do Plantão Social e Casa Abrigo SARA-M para a
Coordenadoria da Família e o Centro Municipal de Proteção da Criança e Adolescente
para a Coordenadoria da Criança e Adolescente, o que permitiu  um debruçar
específico à problemática desse segmento.
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AÇÕES REALIZADAS

F ABRIGO ESPECIALIZADO RENASCER

O Ano de 2001 foi marcado por uma série de transformações e discussões em torno
do programa: Abrigo Especializado Renascer. No início do ano, bem como no findar de
2000, os técnicos do SARES, mobilizaram um grande esforço para manter o abrigo
em funcionamento, tendo em vista o fim do convênio com a Fundação que mantinha os
funcionários do Abrigo. Revezaram-se nos primeiros meses do ano, garantindo
minimamente os encaminhamentos ao serviços de saúde, o controle das medicações, a
administração geral do equipamento e a supervisão técnica. O Serviço de Saúde “Dr
Cândido Ferreira” e o Centro Profissionalizante Humberto Máscoli disponibilizaram
funcionários da limpeza, o SACASE cedeu 1 (uma) Cozinheira e Auxiliares de
Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde apoiaram o trabalho de reabilitação,
em regime de horas extras, bem como a Secretaria Municipal de Educação cedeu
funcionários em regime de horas extras.

Em maio de 2001, foi viabilizada a contratação de funcionários efetivos para o abrigo
e em outubro completou-se o quadro de Recursos Humanos. Nos momentos de
ingresso de funcionários fomos realizando encontros de capacitação, o que está se
realizando também de forma continuada, através das reuniões de equipe e nos
encontros com a equipe do Hospital Dr. Cândido Ferreira - HD/CAPS-Leste.

Apesar de toda essa reestruturação, alguns resultados do trabalho já estão se
concretizando:01  usuário retornou definitivamente à família, localizada em São Paulo;
01 usuário foi transferido para um abrigo existente em sua cidade de origem,
viabilizando a aproximação com a família; 3 (três) usuários foram transferidos para
lares abrigados do Serviço de Saúde “Dr. Cândido Ferreira”; 3 (três) usuários tiveram
suas famílias localizadas e re-aproximadas; Estabeleceu-se uma parceria mais efetiva
com a família de um deficiente mental grave, onde se viabilizou visitas aos finais de
semana, nas residências dos irmãos; Dos 25 (vinte e cinco) usuários atualmente
atendidos –15 (quinze) homens e 10 (dez) mulheres, 16 (dezesseis) estão inseridos em
programas de reabilitação, número que poderia ser maior se a rede conseguisse
atender à demanda.

FF   SSAAMMIIMM

No ano de 2001 algumas modificações na estrutura física do equipamento melhoraram
sua condição de atendimento, que no entanto ainda deixa muito a desejar:
Inauguração de novo espaço para a classe de artesanato; introdução do lanche da
tarde devido a doação de pães; construção de uma lavanderia para os usuários, com a
instalação de três tanques, em parceria com os mesmos; recebimento de lençóis,
toalhas, pratos, colheres, luvas para limpeza e botas; aumento do quadro de
funcionários técnicos: uma Assistente Social, uma Pedagoga, um Psicólogo Social;
aumento do quadro da equipe de apoio: 2 (dois) Auxiliares de Serviços Gerais, 2 (dois)
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Serventes, 1 (um) Cozinheiro e a concessão de 1 (um) Auxiliar de Cozinha; Reforma do
refeitório em parceria com a Igreja Presbiteriana e usuários (1º semestre de 2001);
início das obras de ampliação do SAMIM (construção da lavanderia e cozinha) em
dezembro de 2001.

Os avanços no atendimento técnico foram marcados pelo retorno do projeto Sala de
Espera (reunião de acolhimento e orientação aos novos usuários); atendimento
individual pelo Serviço Social e Psicólogo; Projeto Vivendo e Aprendendo (atividades
sócio-educativas desenvolvidas em parceria com a FUMEC e voluntária); presença de
estagiários de Serviço Social; acompanhamento técnico da Comissão de Organização
do Albergue; Participação no Fórum do morador de rua que propiciou o repensar e
promover ações conjuntas para melhoria da situação deste segmento (capacitação de
funcionários, semana do morador de rua); Projeto “Transformarte” (exposição de
atividades artesanais na Semana da mulher – com uma barraca na PMC), no Palácio dos
azulejos e obtenção de uma barraca na feira de artesanato do Centro de Convivência
Cultural; Encaminhamento de usuários para o cadastramento da Secretaria de
Habitação; participação dos usuários em assembléias e reuniões setoriais do
Orçamento Participativo (OP) com eleição de representantes; participação de
usuários em curso de cooperativa e junto ao projeto do Centro de Saúde do Jardim
São Marcos; 6 (seis) usuários contratados pelo projeto em parceria com a Fundação
“José Pedro de Oliveira”.

FF   SSAARREESS

Na rua, atendemos o usuário procurando identificar, estabelecer vínculo, apoiar,
acolher e referenciar; usuários com transtornos mentais e dependentes químicos
atendidos na rua ou que nos procuraram espontaneamente, foram levados para
avaliação nos Pronto Socorro PUCC e/ou Pronto Socorro UNICAMP e posterior foi
realizado o referenciamento; usuários que necessitaram de atenção da saúde foram
referenciados aos Pronto-Atendimentos (P.A.); usuários identificados na rua com
tosse por mais de três semanas, foram levados para P.A. e/ou comunicado a VISA
(Vigilância Santária) e com HIV para o AMDA e COAS; usuários levados ao NADEQ e
que necessitaram internação, o SARES fez a busca de vaga, juntamente com os
técnicos NADEQ; usuários que nos procuraram espontaneamente ou identificados na
rua com interesse em internação para dependentes de substâncias psicoativos foram
encaminhados as Casas de Apoio e Recuperação.

No período de Janeiro à Dezembro/01 com a transição do SACASE, o SARES atendeu
toda demanda de crianças e adolescentes estruturadas na rua, bem como, as
solicitações referente a mendicância e mercado informal. De Maio à Setembro
desenvolvemos a operação inverno, que consiste em acrescentar mais um veículo e um
apoio das 18:00 às 23:00 horas.
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A participação efetiva no Fórum de Morador de Rua, contribuindo na elaboração do
planejamento estratégico, na organização da “I Semana de Luta de Morador de Rua
de Campinas”, junho/2001.

INTERSETORIALIDADE

Através dos Encontros dos funcionários promovidos pela SMAS, foi possível melhorar
a integração entre os Programas da Secretaria, facilitando portanto, as trocas e
apoio entre as Coordenadorias e Programas.

A articulação junto as Secretarias Municipais tem ocorrido de forma gradual,
havendo maior estreitamento com a Secretaria Municipal de Saúde, porém há o que
melhorar junto a Saúde Mental, SAMU e Prontos Socorros. Porém contamos com
trabalho integrado dos seguintes serviços da Secretaria Municipal de Saúde: CAPS-
Estação: discussão e acompanhamento na rua com o SARES, dos casos na região
central, bem como capacitação à equipe;  Serviço de Saúde Cândido Ferreira:
interlocução  referente usuários internados, egressos de internações, localização
família; NADEQ: interlocução nas internações de dependentes de substâncias
psicoativas, localização de família, captação e vagas; Vigilância Sanitária: a) discussão
dos casos de tuberculose (TB) de usuários na rua e resistentes ao tratamento. b)
Organização do Seminário ”Abordagem do Paciente com baixa Adesão do Tratamento
de Tuberculose”; AMDA/COAS: interlocução para atendimento inicial das mulheres
em situação de rua, bem como portadores HIV ou suspeitos do diagnóstico; CRIAD:
interlocução, acompanhamento e participação nas reuniões de família; Pronto
Atendimento: estreitamento dos vínculos, discussão da problemática sobre morador
de rua; Pronto Socorro/PUCCAMP: interlocução nos casos de Transtorno Mental e
dependentes de substâncias psicoativas com  respectivos encaminhamentos.

Quanto as organizações não governamentais e Universidades, o Fórum já mencionado
tem sido um espaço importante para discussão e reflexão sobre a problemáticas da
população de rua, contribuindo para desencadear o trabalho em rede.

Classe da Renovação em parceria com a FUMEC no SAMIM, porém o contato com a
FUMEC da região do Costa e Silva (RENASCER) que precisa ser melhorado.

Fomos satisfatoriamente atendidos pelo Departamento de Cultura (cinema, teatro
etc.) e principalmente pelo Departamento de Esportes para atividades no RENASCER.
Habitação: discussão para que o morador de rua participasse do CIM (Cadastro de
Interessados em Moradia); interlocução referente as ocupações em praças;

Reuniões mensais da Comissão de Intersetorialidade da Região Norte com
representantes das Secretaria Municipais de Assistência Social, da Saúde, de
Habitação, de Educação, de Esporte, Lazer e Cultura;

Reuniões semanais com grupo de Alcoólicos Anônimos;
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Defesa Civil: ações conjuntas em situações de risco, apoio na Operação Inverno;

Guarda Municipal: apoio nas situações de risco; e ministramos treinamento aos
guardas sobre acolhimento à criança, adolescente e morador de rua;.

F COORDENADORIA DE TRABALHO E RENDA - CSTR

A Coordenadoria Setorial de Trabalho e Renda têm suas atividades sendo efetuadas
em 4 (quatro) frentes de trabalho:

F TRANSFERÊNCIA DE RENDA - PROGRAMA GARANTIA DE RENDA
FAMILIAR MINIMA

A resolução Nº 207 do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), de dezembro
de 1998, reconhece a importância de uma renda mínima estável e permanente e que
isto é, sem dúvida, a necessidade primeira para a manutenção da unidade familiar. A
complementação da renda constitui-se em importante aporte na composição da
política de proteção ao grupo familiar.

Em 2001 partimos em janeiro de um patamar de 2.392 famílias beneficiadas com
6.068 crianças atendidas para atingirmos em dezembro 2.844 famílias com 7.276
crianças. Tendo transferido diretamente para as famílias mais de R$ 3.570 mil reais
no decorrer de 2001.

F FORMAÇÃO PROFISSIONAL, GRUPOS ASSOCIATIVOS E GERAÇÃO DE
RENDA

Passaram pelos cursos de formação profissional mais de 6.000 pessoas em 2001, nas
áreas da Beleza, da Culinária, da Costura, do Artesanato, da Construção Civil, da
Prestação de Serviços e de Serviços Administrativos e Informática.

Foram implantadas oficinas de renda, que se constituem em espaço de
experimentação dos conhecimentos adquiridos pelos alunos que participaram dos
cursos, além de exercitarem aspectos gerenciais como: organização do trabalho,
levantamento de custos, compra de material de consumo, formação de preços e
atendimento ao cliente sempre supervisionados pelos Monitores.

Foi inaugurado mais um Centro Profissionalizante em setembro, no Jardim Nova
Esperança na Região Noroeste da cidade, totalizando 9 Centros Profissionalizantes
distribuídos nas 5 regiões da cidade.

F CRÉDITO POPULAR

O Programa de Incentivo ao Aumento de Renda das Famílias Pobres  - Prorendas
Campinas, beneficiou 203 famílias sendo liberados R$ 197.900,00 (cento e noventa e
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sete mil e novecentos reais). Com predominância para as mulheres, com 76% (setenta
e seis por cento) com empreendimentos aprovados e quanto ao ramo de atividade
temos 52% (cinqüenta e dois por cento) no Comércio, 27% (vinte e sete por cento) na
Produção e 21% (vinte e um por cento) na Prestação de Serviços.

O Programa, através de sua equipe técnica, fomentou a organização dos
empreendedores em uma Comissão Representativa da Feira, para viabilizar a
participação dos tomadores do crédito em feiras na cidade ampliando assim as
possibilidades de sucesso dos empreendimentos.

F BALCÃO DE EMPREGOS: INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA E
ORIENTAÇÃO AO TRABALHADOR

Programa desenvolvido em parceria com o SINE/MTE e Governo do Estado de São
Paulo, tendo atendido em 2001 cerca de 7.900 (sete mil e novecentas) pessoas,
individualmente encaminhando para vagas quando estas existem, infelizmente com
uma taxa de colocação inferior a 5% (cinco por cento) em decorrência da baixa
criação de vagas por parte do mercado de trabalho com taxas de desemprego em
torno de 20% (vinte por cento).

Também foram encaminhados pessoas para cursos de formação profissional do FAT e
iniciou-se o atendimento de desempregados em pequenos grupos, trabalhando a
desculpabilização e uma discussão sobre o mercado de trabalho.

Outro serviço vinculado ao Balcão de Empregos é o Passe Desemprego que cadastrou
no segundo semestre de 2001 mais de 5.000 (cinco mil) trabalhadores
desempregados, disponibilizando 20 (vinte) créditos por mês, a cada um, para serem
utilizados no transporte coletivo da cidade no meses de agosto a dezembro de 2001.

AVANÇOS E DESAFIOS

Todos os programas estão passando por uma revisão, com o envolvimento sistemático
dos técnicos que neles trabalham, tendo como objetivo uma maior integração, para
criação de um sistema de suporte a famílias e comunidades, atendidos por outros
programas da SMAS, no que se refere a suporte de renda e na obtenção de trabalho
e renda.

Para isto estamos reestruturando o PGRFM para que seja suporte de programas que
atendam as famílias e comunidades carentes que necessitam de transferência de
renda para potencializar o atendimento.

Paralelamente começamos a rediscutir os cursos dos centros profissionalizantes
direcionando-os para enfatizarmos as questões gerenciais principalmente para criação
de grupos associativos, com um reforço nas oficinas de renda funcionando como
incubadoras.
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Para que estas famílias que passarem pela profissionalização possam desenvolver seu
empreendimento o PRÓ-RENDAS passará a atuar mais estreitamente aos cursos para
preencher suas dificuldades de recursos para implantação de empreendimentos,
principalmente os associativos.

Reestruturaremos o Balcão de Empregos para que incremente os grupos de
desempregados e tendo o passe desemprego como suporte tanto a estas pessoas
como para quem iniciar em cursos de formação profissional e grupos associativos e
cooperativas em suas fases de incubação.

Portanto nosso principal avanço, além do crescimento do número de atendimentos, é
ter iniciado a construção deste sistema. E ele se constitui também em nosso principal
desafio.

AS AÇÕES DAS COORDENADORIAS REGIONAIS

F COORDENADORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LESTE

CARACTERIZAÇÃO DA CRAS LESTE:
; Número de habitantes: 230 mil (sendo 16.045 mil moradores em área de favela,

ocupação e núcleos);
; Número de bairros: 219;
; Número de Regionais: AR1 – Região Central; AR2 – Região Flamboyant; AR3 –

Região Nilópolis; AR4 – Região Jaguariúna;
; Número de Distritos: Souzas e Joaquim Egídio;
; Número de Favelas: 16, sendo a maior concentração nas ARs 02 e 03, que somam

80% da população atendida pela CRAS;
; Número de Ocupação: 04.
; Número de Núcleos: 06.
; Número de Escolas Estaduais: 37.
; Número de Escolas Municipais: 30.
; Número de Centros de Saúde: 08.
; Número de ONGs: 64.

As concentrações de população carente nesta CRAS estão presentes nas AR’s 02 e
03. Há uma grande concentração na Região 03, especificamente na Vila Nogueira, São
Quirino e Nilópolis, composta por Núcleos Habitacionais (favelas) na extensão da Rua
Moscou e Luíza de Gusmão: Núcleos da Vila Isa, Getúlio Vargas, Dom Bosco, Carlos
Gomes, Gêneses.

A Região da Vila Costa e Silva, apesar de ser um bairro mais estruturado fisicamente,
apresenta um alto índice de pessoas desempregadas e aposentadas e jovens
envolvidos com a drogadição (uso e tráfico).
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Na Região 02, esta população está concentrada próximo a Vila 31 de Março, Parque
Brasília, Lafayete Alves, Jardim Flamboyant, Vila Brandina, Guaraçai e uma parte na
região de Sousas e Joaquim Egídio.

Essas duas Regiões identificadas concentram alto índice de violência  que ocorre no
dia a dia nos bairros e de pessoas moradoras envolvidas com a criminalidade e um
número significativo de jovens envolvidos com o uso e o tráfico de drogas ilícitas.

Em relação aos Recursos Institucionais, a CRAS/LESTE tem uma grande
concentração de OG’s e ONG’s, que em sua maioria atendem o Município como um
todo.

Especificamente nessas Regiões identificadas acima e onde a nossa atuação enquanto
Coordenadoria Regional de Assistência Social concentra as suas ações, mapeamos, a
seguir, os recursos institucionais disponíveis.

REGIÃO 02:

I – Equipamentos da Assistência Social:
Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes: 01;
Centro de Capacitação Profissional: 01.

II – ONG’s (parceiras):
ABAMAC, CECOIA; CRAMI; Casa da Criança de Souzas; Nova Jerusalém.

III – Escolas Estaduais: 25.

IV – Escolas Municipais: 26.

V – Centros de Saúde: 10.

REGIÃO 03:

I – Equipamentos da Assistência Social:
Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes: 04.
Centro de Capacitação Profissional: 01.
Casa de Idosos: 01.
Abrigo Municipal: 01.

II – ONG’s (parceiras):
Bezerra de Menezes; ANA; SETA; Corsini.
III – Escolas Estaduais: 13.

IV – Escolas Municipais: 09.
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V – Centros de Saúde: 03.

O QUE REALIZAMOS:

Mediante a diretriz estabelecida pela Secretaria de Assistência Social, “Nova
Centralidade” e “Nova Relação Comunitária”, a equipe social da CRAS/LESTE, vem
ampliando suas ações, que anteriormente era voltada especificamente a população
atendida em seus programas.

A definição da concentração de ações regionalizadas determinou a priorização de
nossas ações em duas Regiões, identificadas pela concentração de população carente
e equipamentos sociais desta Coordenadoria, bem como, o número significativo de
famílias atendidas pelos Programas de Renda Familiar Mínima e Plantão Social.

REGIÃO 02:

Composta pelos bairros: Vila 31 de Março, Parque Brasília, Lafayete Alves, Jardim
Conceição, Boa Esperança, Jardim Flamboyant, Vila Brandina, Guaraçai, Souzas,
Joaquim Egídio e Vila Costa e Silva.

Equipamentos e Programas da Assistência Social:

I – Atendimento à criança e ao adolescente:
Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes: da Vila 31 de Março; e da Vila
Costa e Silva.

II – Capacitação Profissional e Geração de Renda:
Para este ano foi destinado Recurso do Programa de Garantia de Renda Familiar
Mínima totalizando para esta Região o valor de R$15.031,90, objetivando a realização
de cursos de capacitação profissional e Oficina de Geração de Renda.

III – Atendimento à Família:
Plantão Social:

No ano de 2001, o atendimento do Plantão Social foi centralizado na CRAS-LESTE,
atendendo famílias desta Região, beneficiando-as com os seguintes recursos, de
acordo com as necessidades apresentadas na entrevista social.

Neste ano foram repassados pela Secretaria Municipal de Assistência Social 282
(duzentas e oitenta e duas) cestas básicas e 50 (cinqüenta) doadas pela Seara
Espírita Aprendiz do Evangelho, no mês de novembro/2001.
Os encaminhamentos são realizados no Município como um todo, sendo a maior
demanda de idosos. Nos seguintes aspectos: abandono, abrigamento e dependência.
No que se refere a problemas de saúde. A região de maior incidência de caso é a área
central e a Vila Costa e Silva.
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REGIÃO 03:

Composta pelos bairros: Vila Nogueira, Parque São Quirino, Jardim Nilópolis,
Taquaral, Cafezinho, Jardim Miriam, Jardim Santana, Recanto dos Dourados, Chácara
Gargantilha, Parque dos Palmares e Jardim Santa Cândida.

Equipamentos e Programas da Assistência Social:

I – Atendimento à criança e ao adolescente em 3 (três) Núcleos Comunitários de
Crianças e Adolescentes: Vila Nogueira, Parque São Quirino e Jardim Nilópolis

II – Atendimento à Família:
Plantão Social: no ano de 2001, o atendimento do Plantão Social foi centralizado na
CRAS/LESTE, atendendo famílias desta Região, beneficiando-as com os seguintes
recursos, de acordo com as necessidades apresentadas na entrevista social:

III – Capacitação Profissional e Geração de Renda:
Para este ano foi destinado Recurso do Programa de Garantia de Renda Familiar
Mínima, totalizando para esta Região o valor de R$14.321,80, objetivando a realização
de cursos de capacitação profissional e Oficina de Geração de Renda:

INTERSETORIALIDADE:

REGIÃO 02:

Nesta Região estabeleceu-se relações de parceria através dos equipamentos dessa
Coordenadoria, bem como com a comunidade através das seguintes ações:

Região da Vila Costa e Silva, Vila Miguel Vicente Cury e Santa Genebra:

Participação do Profissional de Psicologia do NCCA da Vila Costa e Silva na Comissão
do Centro Social da Vila Miguel Vicente Cury e do Centro de Saúde da Vila Costa e
Silva, onde estão sendo desenvolvidos Projetos que abrangerão os equipamentos e a
Comunidade como um todo. Centro Social Vila Miguel Vicente Cury – revitalização do
espaço para uso da Comunidade. Centro de Saúde da Vila Costa e Silva – Projeto
PAIDÉIA, através dos Programas “INCLUIR” (preventivo de sexualidade) e o
“RENOVAR” (lixo reciclado).

Participação dos Monitores do NCCA Vila Costa e Silva no Projeto Correio Escola com
o Jornal Correio Popular, objetivando capacitar semanalmente os monitores para
atuarem diretamente com as crianças do equipamento em Projetos de pesquisa,
leitura, recorte no jornal.



45

O Centro Profissionalizante “Humberto Máscoli” (CPHM) tem seu espaço aberto para
que grupos da comunidade o utilizem, como: Coral da Igreja “São Benedito”, Grupo de
Alcoólicos Anônimos, Grupo de Idosos e a Seicho-No-Ie.

Discussão com o RENASCER, a utilização da Padaria do CPHM para a elaboração de
Projeto de Geração de Renda envolvendo também o Hospital Cândido Ferreira. Região
da Vila 31 de Março:

Parceria com o Centro de Saúde local, através da Médica Pediatra que vem
desenvolvendo bimestralmente palestras sócio-educativas com os adolescentes do
NCCA da Vila 31 de Março.

Participação das crianças e adolescentes do NCCA da Vila 31 de Março na Praça de
Esportes do Bairro na utilização da piscina e campo de futebol.

Proximidade com a Associação de Moradores da Vila 31 de Março que cede o espaço
da sede da Associação para funcionamento do Núcleo.

Secretaria de Esportes, Turismo e Cultura, através da Diretoria de Esportes,
discutiu-se a revitalização da Praça de Esportes da Vila 31 de Março, objetivando o
gerenciamento conjunto da Praça, envolvendo os diversos segmentos da Comunidade
local, direcionando Projetos aos jovens e a população idosa da Região.

Participação dos Monitores do NCCA da Vila 31 de Março no Projeto Correio Escola
com o Jornal Correio Popular.

Participação da Técnica dessa Região na Ação Regional da FEAC (Núcleo Comunitário
de crianças e adolescentes).

Região do Jardim Flamboyant:

Utilização do espaço da ONG “Nova Jerusalém” para as reuniões do Programa de
Renda Mínima e a solicitação do espaço para atendimento descentralizado do
acolhimento social.

Utilização do espaço da ONG ABAMAC para as reuniões do Programa Renda Mínima,
parceria no repasse de recursos financeiros para a Capacitação Profissional e no
encaminhamento de pessoas para matricular-se em cursos profissionalizantes
desenvolvidos por esta ONG.

Região de Souzas: Utilização do espaço da Igreja Paróquia de Santana para as
reuniões do Programa Renda Mínima.
REGIÃO 03:



46

Nesta Região estabeleceu-se relações de parceria através dos equipamentos dessa
Coordenadoria, bem como com a Comunidade através das seguintes ações:

Com a Empresa Lucent na doação de computadores para o curso profissionalizante e
voluntários que ministram aulas nos finais de semana de informática para pessoas da
comunidade.

Com o Centro Corsini que ministra palestras para as alunas dos cursos de Capacitação
Profissional.

Com a People Computação que ofereceu vagas no curso avançado para alunos que se
destacaram nos cursos de informática no Centro Profissionalizante “Nair Valente da
Cunha”.

Com o Correio Popular através do Projeto Correio Escola, onde participam os
monitores dos três equipamentos de NCCA da Região (Jardim Nilópolis, Parque São
Quirino e Vila Nogueira).

Com a Secretaria Municipal de Educação, através da FUMEC, que implantou duas salas
de aula no NCCA da Vila Nogueira.

Com a ONG “Bezerra de Menezes” que desenvolve trabalho com a comunidade aos
sábados (crianças e mães) nos NCCA’s: da Vila Nogueira; e do Jardim Nilópolis.

Com a Pastoral da Criança, que atua no Núcleo Habitacional Gênesis e Centro de
Saúde da Vila Nogueira através da equipe do PAIDÉIA, onde estamos discutindo um
Projeto Preventivo de Desnutrição Infantil e um Projeto de Geração de Renda através
da Horta do Jardim Nilópolis.

Com lideranças locais e moradores que exercem a atividade de catadores para
discutirmos a formação de uma Cooperativa de lixo reciclado e um trabalho educativo
sobre o lixo, envolvendo todos os segmentos da comunidade (Escolas, Centros de
Saúde, ONG’s e população local).

A estruturação de um Fórum composto por representantes dos segmentos da
Comunidade local (ONG’s: Bezerra de Menezes, Associação Beneficente Evangélica,
ANA, Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Escola Municipal e Estadual, PAIDÉIA,
Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes do Jardim Nilópolis, Parque São
Quirino, Nogueira, Centro Profissionalizante “Nair Valente da Cunha” e representante
da Comunidade), objetivando a elaboração de um cadastro único das famílias
atendidas pelos diversos segmentos, destinando melhor os recursos e o
acompanhamento dessa população, conseqüentemente ampliando o atendimento, como
também, propondo Projetos pertinentes às dificuldades vivenciadas pelas famílias
dessa Região.
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AVANÇOS E DIFICULDADES:

I – AVANÇOS:

A proximidade da Coordenação da CRAS com os funcionários desta Coordenadoria,
através de reuniões com a equipe técnica, Supervisões por Programa, reuniões por
categoria profissional, supervisões por equipamento com toda a equipe de
profissionais, reuniões com as equipes únicas das Regiões e a reunião com todos os
funcionários, vem fortalecer a condução do processo democrático na discussão das
Diretrizes da Secretaria de Assistência Social, bem como, na elaboração do Projeto
de Operacionalização da “Nova Centralidade” e “Nova Relação Comunitária”, como
também, na condução do trabalho desenvolvido em cada unidade e equipe única por
Região.

II – DIFICULDADES:

Falta de profissionais da área de limpeza (Zelador) para cobrir férias ou Licença para
Tratamento de Saúde (LTS) do Programa Núcleo Comunitário de Crianças e
Adolescentes, como também na CRAS que não conta com esse profissional.

Com a Empresa Vital (terceirizada para alimentação dos NCCA’s), no que se refere a
pessoa da Coordenação da Região, que não tem condução única de normatização para
os equipamentos dessa Coordenadoria. Nesse sentido, avalio que deveria haver
reuniões sistemáticas com a Coordenação de Nutrição da Secretaria Municipal de
Educação, a Coordenadoria Setorial dos Programas Crianças e Adolescentes e as
Coordenadorias da CRAS para avaliarmos periodicamente essas e outras questões.

No decorrer do ano a falta de material pedagógico para o desenvolvimento do
Programa NCCA.

A demora na liberação da verba do Programa de Capacitação Profissional para
implantação dos cursos e Oficinas de Geração de Renda.

A demora da chegada das monitoras do Programa NCCA da Vila Nogueira e Parque
São Quirino, o que acarretou acúmulo de trabalho para os funcionários da unidade,
como também o comprometimento dos objetivos pedagógicos propostos. As monitoras
chegaram no mês de novembro/2001.

No decorrer do ano, a falta de material para manutenção das unidades.
Observação: Chegou no mês de novembro/2001 material de manutenção para os
Núcleos Comunitários. Fomos atendidos em todas as nossas solicitações, só ficou
faltando a pintura.

Necessidade de manutenção no Centro de Profissionalização “Humberto Máscoli”
(CPHM).
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Com a Coordenação do Centro de Saúde da Vila Costa e Silva quando buscávamos
parceria nos atendimentos dos nossos casos (Plantão Social) e dos casos
encaminhados por eles.

O não cumprimento do Cronograma (atraso) da entrega dos cheques do Programa
Renda Mínima.

A relação entre os profissionais do NCCA: do Jardim Nilópolis; e do Recanto da
Alegria (profissionalização), na divisão do mesmo espaço para funcionamento dos
2 (dois) programas.

F COORDENADORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUL

A Região Sul apresenta-se atualmente subdividida em 4 (quatro) Administrações
Regionais (AR 06, 08, 09 e 10), tendo uma população urbana de 223.446 e rural de
4.988 (Seplama, 1996).

A maior demanda de atendimento dos programas desta coordenadoria, Renda Mínima
e Plantão Social, concentra-se na AR 06, sendo que esta demanda gira em torno de
75% e a reprimida 70%.

Localiza-se nesta região as duas maiores áreas de ocupação de Campinas (Parque
Oziel e Jardim Monte Cristo), totalmente desprovida de equipamentos sociais da
Secretaria de Assistência Social e ONG’s, sendo que os existentes da área da saúde e
educação são também insuficientes, colaborando ainda mais para a exclusão da
população que tem pouquíssimo acesso a garantia dos mínimos sociais a que tem
direito.

DADOS ESTATÍSTICOS DA REGIÃO:

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

 Creches NúcleosabrigosLA Idosos PPD
Apoio à
Família

ONG´s 7 6 4 1 3 12 5
OG´s 0 5 0 1 0 0 0
Fonte: PMC/SMAS/CSAC
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EDUCAÇÃO - REGIÃO SUL

 0 a 4 anos 0 a 6 anos 1ª a 8ª s jovens/adultos
CEMEI 14    
EMEI  24   
Ensino Fundamental   18  
Supletivo    12
Fonte: Rede Municipal de Ensino

SAÚDE - REGIÃO SUL

Centro de Saúde 12
Unidade de Referência 6
CAPS 1
C.S./Saúde Mental 6
N.º crianças desnutridas 465

SEHAB – SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO:

TIPO QUANTIDADE MORADIA POP. ESTIMADA
Favelas 24 3.465 15.599
Núcleos
residências 3 142 640
Ocupações 40 8.549 32.244
Ocupações em fase
de regularização 0 0 0 
Total 67 12.156 48.483

PROGRAMA RENDA MÍNIMA:

Considerando a proposta de mudança da nova administração, bem como apontamentos
da equipe do programa, iniciamos um processo de discussão sobre o rumo do Programa
Renda Mínima. Essas discussões estenderam-se também aos usuários, que deram
sugestões, sobre o possível formato do mesmo.

Algumas requerentes demonstraram desejo de continuidade do atendimento
psicossocial, através de grupos sócio-educativos, considerando como um momento de
troca de experiência, vivências, relacionamentos e aprendizado. Algumas apontaram
também que o cheque poderia ser desvinculado da reunião, visto que ficavam muito
preocupadas em descontá-lo, pagar as contas, voltando para casa mais cedo. Outras
achavam o atendimento em grupos dispensável.

Entendemos que um dos problemas do Renda Mínima era o agrupamento de famílias,
sem uma prévia categorização dos problemas, o que dificultava o envolvimento com
este tipo de atividade.
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Á partir do momento em que definiu a nova diretriz como sendo o trabalho de
comunidade, iniciamos discussões intersetoriais na região, principalmente com a
saúde, visto que, muitos dos nossos requerentes também são usuários da saúde.

Em decorrência da participação dos técnicos nestas reuniões, em muitos momentos
limitou-se à entrega de cheques e atendimentos individuais às famílias com problemas
de alcoolismo, saúde mental, drogadição, violência doméstica, doenças crônicas etc.

Vale ressaltar que até mesmo para esses casos foi necessário revezar os
atendimentos, agendando as prioridades.

Continuamos com o cadastramento mensal de novas famílias, inclusão, desligamento,
pedidos de prorrogação, entrevistas domiciliares e demais procedimentos.

No mês de novembro houve a inclusão de 107 famílias, sendo necessário à entrega da
convocação para cada família, o que sobrecarregou o trabalho da equipe que foi
pessoalmente em mais de 200 domicílios para o preenchimento das vagas.

Por conta da demanda não foi possível ainda conhecer as dificuldades destas famílias,
além da questão financeira.

PROGRAMA DE NÚCLEOS COMUNITÁRIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NCCA da Vila Ipê
NCCA da Vila Rica
NCCA da Vila Formosa
NCCA do Jardim Carlos Lourenço
NCCA do Jardim Esmeraldina

Durante o ano de 2001, os Núcleos atenderam em média, por mês, 355 (trezentos e
cinqüenta e cinco) crianças e adolescentes, ocorrendo neste período alguns
desligamentos que imediatamente foram repostos. Esses ocorrem, em sua maioria, por
mudança de bairro e pelo trabalho precoce de algumas crianças.

Neste ano foram atendidas, em média, 99 (noventa e nove) crianças e adolescentes
em nível de orientação, onde a maioria dos atendimentos deu-se em função de casos
de agressividade grupal, relacionamentos e limites. A abordagem ocorreu de forma
grupal na maioria das vezes e com atendimento individualizado em alguns casos,
quando se procurou refletir e resgatar com os mesmos a proposta de Núcleo.

Dentro da proposta sócio-educativa/pedagógica do programa foram realizadas
atividades diversas (recreativas, esportivas, artesanais, lúdicas, musicais, expressão
corporal etc.), e discutindo temas variados de acordo com a possibilidade de cada
Núcleo.
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Neste ano contamos com a parceria do Centro Profissionalizante “Dr. João de Souza
Coelho”, na realização de eventos junto a crianças/adolescentes e comunidade, bem
como a implantação de 2 (dois) cursos profissionalizantes na região da Vila Formosa.

Com o recebimento dos passes mensalmente, foi possível viabilizar passeios diversos,
proporcionando lazer e ampliando o universo cultural das crianças e adolescente.

Alguns Núcleos contaram com a colaboração de voluntários de diversas áreas, que
enriqueceram o conteúdo programático do mesmo.
Os eventos anuais que ocorreram nos Núcleos envolveram as comunidades locais,
sendo que a integração da equipe de funcionários, parceiros, crianças, adolescentes e
comunidades em geral, tornou-se um diferencial para o fortalecimento de vínculos, da
cidadania, identidade e de autonomia.

As redes de apoio durante o ano realizaram-se de forma gradual e dinâmica,
envolvendo as famílias e tendo como parceiros a saúde, cultura e esporte, escolas
municipais e estaduais, delegacia de polícia (5º DP), Conselho Tutelar, e ONG’s das
regiões.

Os Núcleos atenderam em média 200 (duzentas) famílias, sendo que o número de
filhos no programa varia de 1 (um) a 3 (três) por família.

Foram realizadas entrevistas domiciliares com orientações gerais, investigações
sociais, diagnóstico de casos de risco social, enfatizando a escuta, orientações e
encaminhamentos aos recursos da comunidade e regiões, quando necessário.

A partir de 2001, quando onde houve uma aproximação maior com a comunidade, os
Núcleos também atenderam algumas famílias que não tem filhos matriculados.

Foram realizadas reuniões mensais com pais, mães e/ou responsáveis, sendo
abordados temas variados de acordo com a proposta dos grupos, em horários diversos
e com participação coletiva.

Destas reuniões surgiram, em alguns Núcleos, as Comissões de Gerenciamento, Fórum
de Discussões, adaptados diante das demandas populacionais locais, respeitando a
participação e o protagonismo dos grupos e indivíduos.

PLANTÃO SOCIAL

Constatamos que em 2001 a maioria dos usuários que buscaram atendimento procede
da AR 06, principalmente dos bairros: Jardim Monte Cristo, Parque Oziel, Jardim do
Lago II, Jardim das Bandeiras, Jardim Campo Belo I e II, Jardim Itaguaçú I e II.
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Nestes atendimentos, observamos que grande parte da população são de mulheres
com renda familiar inferior a um salário mínimo, ensino fundamental incompleto,
encontram-se desempregadas, fazendo bicos ou inseridas no mercado informal.

Essas famílias são de migrantes da região do Nordeste e Sul (Paraná), principalmente
da zona rural, residem em áreas de ocupação, as quais não possuem infraestrutura.

Constatamos também que os recursos assistenciais, educacionais e de saúde, são
insuficientes frente à demanda, comprometendo ainda mais a vida da população.

Nos atendimentos realizados, além da procura por recursos emergenciais como cestas
básicas, essa população busca orientações para aposentadoria e outros recursos
previdenciários, tratamento de saúde, atendimento judicial, solicitação de
documentação, entre outros e sobre os programas Renda Mínima, cursos
profissionalizantes, Casa Amarela, Pró-Rendas, Balcão de Empregos, Habitação,
Saúde, Educação etc.

Além dos atendimentos individuais, foram realizadas inúmeras entrevistas
domiciliares e estudos de casos, a partir de solicitações feitas pela própria
comunidade, Conselho Tutelar, Vara da Infância, Centros de Saúde, Defesa Civil,
SARES e hospitais (PUCC e UNICAMP).

Ressaltamos que este programa foi responsável até o mês de agosto/2001, pelo
levantamento social dos usuários que entraram com pedido de remissão de débitos
tributários.

O Plantão Social em conjunto com o Centro Profissionalizante “Dr. João de Souza
Coelho”, continua realizando acompanhamento de 21 (vinte e uma) famílias que
trabalhavam no “Lixão Bota Fora”, localizado no Parque Oziel (gleba B). Atualmente
algumas famílias já foram incluídas no Programa Renda Mínima e existe a proposta de
realizar curso profissionalizante com este grupo.

Atualmente este programa está se reestruturando na sua forma de atendimento,
visando um novo tipo de acolhimento da população usuária.

PROGRAMA DE PROFISSIONALIZAÇÃO:

O Programa de qualificação e requalificação profissional da região sul teve início em
maio/1998, estabelecendo-se uma parceria com a Associação dos Comerciantes de
Material de Construção de Campinas (ACOMAC) criando-se em sua sede, o Centro
Profissionalizante “José Olavo Nogueira”, com ofertas de cursos na área de
construção civil (pedreiro) e área comercial (administração, secretariado e vendas).
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Iniciamos o ano de 2001, utilizando verbas do Estado e atuando no Centro
Profissionalizante “José Olavo Nogueira” e nas dependências do DESP/SUL, onde
foram desenvolvidos 11 (onze) cursos com 148 (cento e quarenta e oito) alunos.

Em julho/2001, o Centro Profissionalizante “Dr. João de Souza Coelho”, equipamento
pertencente à região leste, foi transferido para a região sul, para atender esta
demanda, concentrando algumas modalidades de curso num único local. Frente às
solicitações da população, outras modalidades foram desenvolvidas (corte/costura,
artesanato e área de beleza) em espaços da comunidade.

A partir de agosto deste ano foram, então, desenvolvidos 16 (dezesseis) cursos com a
participação de 189 (cento e oitenta e nove) alunos.

Os Centros Profissionalizantes: “Dr. João de Souza Coelho”; e “José Olavo Nogueira”
não possuem registro de demanda reprimida no ano de 2001, devido às mudanças que
ocorreram neste período.

No total tivemos 337 (trezentos e trinta e sete) alunos atendidos em 16 (dezesseis)
modalidades, distribuídos por 27 (vinte e sete) turmas, nos períodos de manhã, tarde
e noite, cuja formatura destes últimos será realizada na 1ª semana de janeiro de
2002.

Dentre as ações desenvolvidas no decorrer do ano, destacamos:

; Inclusão de todos os alunos, antes do curso específico, em um treinamento
denominado “Orientação para o Trabalho”, onde são informados e discutidos
aspectos de cidadania, mercado (características e tendências), processo seletivo,
documentação, comportamento, trabalho autônomo, formação de preços,
comunicação e raciocínio lógico, com o objetivo de acrescentar conhecimentos
necessários à geração de emprego e renda.

; Encaminhamento de alunos concluintes dos cursos para vagas abertas no mercado,
sobretudo nas lojas associadas a ACOMAC.

; Acordo para trabalho em conjunto entre Centro Profissionalizante e Programa
Resgate, oferecendo aos adolescentes em cumprimento de medida judicial curso
de qualificação, de acordo com seus interesses.

; Criação de um grupo de adolescentes a partir de 14 (quatorze) anos, sem
características de capacitação profissional, mas para despertar a criatividade e
possibilitar a geração de novas formas de inserção em atividades de trabalho
futuro.
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; Atendimento de adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos, vindos do Internato
dos Jequitibás (antiga FEBEM), nos cursos de qualificação profissional
(cabeleireiro, cozinha e pedreiro).

; Eventos – “Dia da Beleza” – realizados em espaços da comunidade (Núcleos: da Vila
Formosa, do Jardim Carlos Lourenço, da Vila Rica, da Vila Esmeraldina e da Vila
Ipê) – cortes e outros procedimentos do curso de cabeleireiro - escola e igreja do
Jardim São Domingos e Lar Feliz (idosos).

; Parceria com o Núcleo da Vila Formosa para desenvolvimento de cursos de
artesanato e corte/costura para membros da comunidade.

; Oficina experimental de cozinha, dentro do próprio curso, para treinamento em
self service.

; Contatos com CDI para instalação de computadores e posterior implantação de
cursos na área de informática, conforme orientação da Coordenadoria de Trabalho
e Renda.

; Organização da oficina de beleza incluindo alunos das quatro modalidades de curso
(cabeleireiro, depilação, maquiagem e manicure/pedicure). Esses cursos estão em
andamento e a avaliação será no no encerramento, em janeiro/2002.

; Atividade conjunta entre o Centro Profissionalizante e Loja Maçônica “14 de
Julho” para realização de curso de garçom/garçonete.

INTERSETORIALIDADE

Iniciamos as discussões intersetoriais, a princípio, com o Distrito de Saúde-Sul, para
os primeiros contatos. Aconteceram reuniões em diversas micro-regiões, definidas
por áreas de abrangência dos Centros de Saúde e equipamentos da Assistência Social.
É importante salientar que durante todo o processo as Administrações Regionais (06,
08, 09 e 10) estiveram presentes nas discussões e em alguns momentos a habitação e
educação.

Destas reuniões resultaram projetos que já estão sendo viabilizados e outros em
andamento como:

Trabalho educativo entre os Centros de Saúde e os Núcleos: da Vila Esmeraldina; e da
Vila Formosa.

“Resíduo do Lixo”, que será implantado a partir do próximo ano e conta com a
participação da educação, saúde, assistência, habitação, AR’s, Profit e DPJ.
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Ação Regional – parceria entre FEAC, OG’s e ONG’s da região do Jardim Proença e
Jardim Cura D’Ars, que resultou no Projeto de “Sexualidade”, onde participaram
todos os Monitores e técnicos dos Núcleos desta região, tendo como objetivo central,
contribuir de forma significativa para uma melhor participação nas relações
existentes entre educador/educando.

“Grupo Beija-Flor” - rede de cidadania e integração comunitária que surgiu na região
da Vila Ipê desde o início de fevereiro e conta com a participação de OG’s, ONG’s,
organizações comunitárias, escolas, 5º DP e tem o apoio do Departamento de
Extensão e Assuntos Comunitários da UNICAMP. Desenvolve diversas ações, desde as
pontuais, de solidariedade e parcerias entre os grupos participantes, até o
desenvolvimento de atividades culturais na região, estando o Núcleo da Vila Ipê
inserido neste contexto através de atividades culturais, participação em passeios
(UNICAMP), curso de “Contação de Estórias” etc.

Ressaltamos a participação de toda a equipe técnica no processo de discussão da
intersetorialidade na região que ocorre por micro região com a presença de
representantes ou de toda a equipe devido à abrangência das discussões e/ou ações
realizadas em conjunto.

Definimos a região do Jardim São José e seu entorno para implantação do trabalho
com a comunidade. Outros parceiros foram envolvidos para discussão de propostas e
projetos, entre eles Cultura, Educação, Habitação, Administração Regional 06, Saúde
e demais representantes da comunidade local como: pároco, um conselheiro do
Conselho Local de Saúde e moradores.

AVANÇOS

Curso de Capacitação visando o aprimoramento das equipes técnicas e operacionais;
Participação nos Seminários de Família e Gênero;

Discussões Intersetoriais;

Participação dos funcionários nas Comissões;

Transferência do Centro Profissionalizante “Dr. João de Souza Coelho” para a região
sul, viabilizando o atendimento da população e maior possibilidade de oficinas de
geração de renda;

Parceria do Centro Profissionalizante “José Olavo Nogueira” com a ACOMAC, para
financiamento do material de consumo do Curso de Pedreiro, que passou a ser o único
na cidade, após o rompimento do convênio SENAI/SINDUSCON;

Realização dos Cursos de Orientação para o trabalho, antes dos cursos específicos de
capacitação;
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Mudança da proposta sócio educativa/pedagógica do Programa de Núcleos
Comunitários de Crianças e Adolescentes.

DIFICULDADES

Insuficiência de recursos humanos (técnicos e operacionais);

Falta suporte logístico dos serviços de transporte, construção, reforma e manutenção
dos equipamentos;

Dificuldades em estabelecer parcerias com outras secretarias, no sentido de co-
responsabilização;

Os Centros Profissionalizantes da região não oferecerem cursos de informática,
constitui grande deficiência, tanto específica, quanto complementar a outras
modalidades;

Inexistência de micro computadores em quase  todos os serviços para execução do
trabalho administrativo;

Inexistência de equipamentos da Secretaria de Assistência Social nas regiões com
maior prioridade para o desenvolvimento de trabalho comunitário.

F COORDENADORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUDOESTE

A região Sudoeste de Campinas é uma das regiões com alto índice populacional,
apresentando vários bolsões de miséria, grande déficit habitacional, índice elevado de
desemprego e violência e escassez de recursos sociais.

Esta região compreende as Administrações Regionais 7 e 12, e é constituída de: 126
bairros; 25 favelas; 38 ocupações; 9 núcleos habitacionais.

Possui uma população estimada em 350.000 habitantes, destes 52.546. que
representam 15% dos habitantes da região e provenientes das áreas de favelas,
ocupações e núcleos residenciais. Atualmente um fato novo vem ocorrendo nas áreas
urbanizadas, é a formação de cortiços – várias famílias residindo num mesmo quintal.

Os recursos sociais na região são escassos, sendo que as ONG’s estão concentradas
na Regional 7.

O quadro a seguir apresenta a constituição da região por Administração Regional e
como se dá a distribuição dos equipamentos sociais.
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REGIÃO SUDOESTE AR -7 AR – 12
64 BAIROS
12 FAVELAS
6 OCUPAÇÕES
6 NÚCLEOS RESIDENCIAIS

62 BAIRROS
13 FAVELAS
32 OCUPAÇÕES
03 NÚCLEOS RESIDENCIAIS

EQUIPAMENTOS
SOCIAIS

ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

10 ONGs

ORGANIZAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

02 NCCA
01 CENTRO
PROFISSIONALIZANTE
01 CENTRO SOCIAL
06 CENTROS DE SAÚDE
01 CAPS
04 ESCOLAS MUNICIPAIS
13 CEMEIS/EMEIS
12 ESCOLAS ESTADUAIS

ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS

05 ONGS

ORGANIZAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

02 NCCA
06 CENTROS DE SAÚDE
05 ESCOLAS MUNICIPAIS
11 CEMEIS/ EMEIS
12 ESCOLAS ESTADUAIS
01 HOSPITAL

Observamos que na Regional 12 é onde temos o maior bolsão de miséria da região
Sudoeste. Os bairros são mais distantes do centro da cidade e o número de
equipamentos sociais, principalmente de ONG’s são mínimos. Do ponto de vista
operacional é a área mais pobre e de maior exclusão social, e é de onde provém a
maioria da demanda de atendimento da CRAS/Sudoeste, a qual é de 65%, do total de
atendimento realizado.

Atendimento realizado

Diante do cenário apresentado, da grande demanda para a Assistência Social na
região e a escassez de recursos sociais, materiais e financeiros, os programas
descentralizados da Assistência Social na região Sudoeste, procuraram desenvolver
um trabalho visando maior eficiência e eficácia, ampliando as ações coletivas e
otimizando os recursos existentes. Para isso, a equipe técnica da CRAS/Sudoeste
realizou um processo de discussão e reflexão sobre a ação da Assistência social na
região e definiu uma proposta de trabalho cujo foco está centrado na comunidade.
Concomitante a esse processo de reflexão demos continuidade às ações que vínhamos
desenvolvendo anteriormente e várias parcerias foram realizadas, pelos programas,
para um melhor atendimento aos usuários.
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2.1 – Profissionalização

O Centro Profissionalizante “Tancredo Neves”, embora localizado na Regional 7, saiu
de seu limite físico e se expandiu pela comunidade, conquistando espaço e otimizando
a profissionalização na região, atendendo a necessidade da população mais carente e
distante do local. Além dos cursos básicos oferecidos, procuramos investir nas
oficinas de aperfeiçoamento e na formação de grupos associativos. Temos
constituídos na região 3 (três) grupos, que surgiram a partir dos cursos e oficinas
realizadas pelo Centro Profissionalizante. Os trabalhos produzidos por esses grupos
são expostos e vendidos nas Feiras de Artesanato do Largo do Rosário e Tancredão.
Outra realização do Centro Profissionalizante, neste ano foi a implantação da Feira de
Artesanato do Tancredão  na perspectiva de estimular as iniciativas de geração de
renda dos grupos que possam surgir a partir das oficinas realizadas pelo mesmo.

2.2 – Centro Social Perseu Leite de Barros

O Centro Social Perseu Leite de Barros é um equipamento da Assistência Social na
região que integra vários seguimentos sociais da comunidade local. Existe um trabalho
intersetorial entre o Centro de Saúde da Vila Perseu, a Pastoral da Criança,
Assistência Social, Igreja Nossa Senhora de Fátima, FUMEC e grupos da comunidade
que utilizam o espaço. Existe um grupo de gerenciamento e foi construído pelo mesmo
o Regimento Interno para utilização do local.

2.3 – Programa Renda Mínima

O Programa Renda Mínima esta passando por um processo de reformulação e revendo
sua ação, mas durante o ano de 2001 o atendimento psicossocial e os grupos sócio
educativos foram realizados. Também foi trabalhado com os participantes do
programa a desvinculação do recebimento do cheque com a participação no grupo. O
número de famílias atendidas foi ampliado de 787 para 938 famílias. Além das
atribuições inerentes ao programa , a equipe de assistentes sociais e psicólogas do
mesmo estão iniciando o trabalho comunitário nas micro - regiões  envolvendo outros
agentes de Ogs e ONGs.

2.4 – Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes

Os Núcleos de Crianças e Adolescentes da região trabalham com Comissão de
gerenciamento, propiciando uma maior proximidade com a comunidade, família e
usuário estimulando a participação, a reflexão e a discussão sobre o trabalho
oferecido e criando novas alternativas e ajuda mútua.

Várias parcerias foram realizadas no decorrer do ano para melhor atender as
crianças e adolescentes, entre elas: COAS, UNIODONTO, Corsini Itinerante, Escola
São José, SENAC, Instituto Souza Novaes, Núcleo Calvariano, Casa de Cultura
Andorinha, Centro comunitário Santa Lúcia, Distrito de Saúde Sudoeste.
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Outro avanço significativo que apontamos foi a participação dos adolescentes na
“IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

Salientamos a realização dos “Encontros de Formação de Educadores dos Núcleos da
Região Sudoeste”, com a participação de todos os funcionários, cujos temas elencados
foram: Construção da Missão e Visão do Núcleo, Concepção de Educação Democrática,
Agressividade e Indisciplina e Sexualidade. A importância destes encontros está no
espaço aberto para discussão, reflexão e troca de experiências da prática
profissional.

Salientamos também, os cursos abordando o ECA e VDCCA, que foram realizados.
Fator este de capacitação, valorização para os funcionários do Núcleos, contribuindo
assim para um melhor desempenho profissional.

AÇÕES INTERSETORIAIS

Embora a intersetorialidade é um processo em construção, tivemos no ano de 2001,
muitos avanços, tanto no âmbito público como no privado, iniciando-se assim parcerias
sistemáticas e/ou eventuais apoios entre os mais diversos setores.

Um avanço para a equipe da CRAS/Sudoeste e que serviu para facilitar a construção
das ações intersetoriais foi conceituar os termos parceria e apoio, que muito
freqüentemente são utilizados como sinônimos. Entendemos por:

Parceria – uma ação ou conjunto de ações de cooperação, planejamento conjunto,
vínculo e co – responsabilização.

Apoio – disponibilização de recursos que possam colaborar com outros setores no
alcance de seus objetivos.

“Hoje a questão social, implica numa complexidade de fatores de demandas, que impõe
a existência de ações e programas integrados para combater a fragmentação, obter
resolutividade e eficácia, otimização de recursos, garantir a agilidade e qualidade de
atendimento aos usuários dos serviços públicos em especial dos serviços assistenciais”
(Plano Plurianual de Assistência Social – Diretrizes Gerais Norteadoras).

Deste modo iniciamos um processo de discussão com o Distrito de Saúde Sudoeste,
no início muito tímido, envolvendo a equipe de apoio do Distrito e alguns
Coordenadores de Centros de Saúde. Atualmente, esse processo avançou para as
equipes dos Centros de Saúde, numa perspectiva de construção de projetos comuns
entre a Assistência Social e a Saúde. Há locais em que a Educação, as ONG’s e a
comunidade local estão juntas nesse processo.
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F COORDENADORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOROESTE

A Região Noroeste do Município de Campinas compõe–se das Regionais: das AR 5  e
AR 13,  caracteriza – se  geograficamente  através  dos  seus  81 bairros (incluindo os
27 Núcleos / Favelas / Ocupações), está localizada próximo à Rodovia Anhanguera e
Bandeirantes e apresenta – se como resultante da explosão e / ou expulsão sócio -
geográfica do Município e suas conseqüências, como a violência sócio / urbana.

Nestes 81 bairros estão distribuídos, aproximadamente 110.000 habitantes
constituídos de  campineiros e de não campineiros vindos das correntes migratórias
dos estados: Paraná, Minas Gerais, interior de São Paulo e estados do
Norte/Nordeste. Essa população em sua maioria caracteriza – se como: desempregada
não qualificada profissionalmente; fora do mercado formal, escolaridade incompleta
(1º grau incompleto ) e famílias numerosas.

Nesta Região ainda localiza – se o aterro Sanitário Delta I, assim como o ex–Lixão da
Pirelli localizado no bairro Satélite Íris I, local também apontado para o Projeto das
Novas Centralidades.

O comércio na região Noroeste concentra – se em 2 (duas) áreas a saber: um
localizado na região do Campo Grande onde também localiza – se o Terminal de
Ônibus, o outro localizado entre os Bairros Jardim Londres, Jardim Garcia e Jardim
Ipaussurama.

A região também apresenta – se com uma rede de Recursos Sociais insuficientes,
dispondo apenas de: 7 (sete) Centros Municipais de Educação Infantil (0 a 6 anos),
9 (nove) Escolas Municipais de Educação Infantil (4 a 6 anos), 5 (cinco)  Escolas
Municipais de Ensino Fundamental e supletivo, 3 (três) Escolas Estaduais de 1º e 2º
grau, 7 (sete) Escolas Estaduais de 1º grau, 5 (cinco) Unidades de Saúde, 3 (três)
Equipamentos Públicos de Cultura e Lazer, 1 (uma) Rádio Comunitária, 1 (um) Conselho
Regional das Associações de Moradores, Igrejas de diversos credos, 5 (cinco) ONG’s,
sendo 2 (dois) Núcleos Sócio-Educativos em meio aberto (7 a  14 anos), 1 (um) Abrigo
masculino e 2 (duas) Creches, além dos Equipamentos/Programas desta Secreatria de
Assistência Social, que são: 2 (dois) Núcleos: do JardimSanta Rosa; e do Parque da
Floresta, 2 (dois) Centros Profissionalizantes: “Francisco Homem de Mello” e “Nova
Esperança” (onde funciona também a Sede da CRAS, Plantão Social e o Renda Mínima)
e o Equipamento de Ação Comunitária ( ex–PAICA).

Alguns indicadores apontados num levantamento realizado em 2000 junto a 471
usuários dos programas desta Secretaria de Assistência Social/ CRAS–Noroeste,
confirmam a desorganização sócio – espacial desta região: - falta de infraestrutura
(água, luz, asfalto, iluminação, transporte, entre outros) nos diferentes bairros, falta
de investimento na estrutura básica de locomoção  e organização de espaço, grande
demanda versus número deficitário de equipamentos da Saúde e Educação e a maior
demanda desta CRAS/Noroeste é na faixa etária entre 21 (vinte e um) até 30 (trinta)
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anos por estar desempregada e fora do mercado de trabalho (em sua maioria do sexo
feminino) com famílias  em sua maior parte bi-parentais.

 Ações Realizadas:

Seguem abaixo as ações básicas dos programas desta CRAS/Noroeste

Renda Mínima Atendimento sócio–educativo (individual/grupal); complementação da
renda familiar;

Plantão Social: atendimento sócio – educativo, acolhimento, escuta e encaminhamento
aos recursos OG’s e ONG’s; complementação alimentar – Cestas Básicas, distribuição
de 401 cestas, leite in natura;; distribuição de materiais escolares e passes urbanos;
trabalho comunitário no São Luiz

Centro  Profissionalizante Campo Grande e Nova Esperança: Realização de 20 cursos
(40 turmas ); Realização da Feira de Artesanato na Região; Mobilização / Articulação
com outros recursos (ONG’s)

NCCA do Jardim Santa Rosa: Atendimento sócio – educativo e recreativo; Reunião
com famílias das crianças/adolescentes; efetivação de grupos de mães para
gerenciamento do Núcleo; Início de 01 (um) grupo – RM.

NCCA do Parque da Floresta: Articulação com a comunidade para o trabalho
voluntário; Atendimento sócio–educativo e recreativo; reunião com famílias das
crianças e adolescentes; efetivação de grupos de mães para gerenciamento do
Núcleo; Início de 01 (um) grupo - RM.

AÇÕES INTERSETORIAIS:

Esta CRAS/Noroeste também neste exercício de 2001, buscou desenvolver suas
ações de modo intersetorial, pois acredita que a prática  social, que é educativa por
excelência, é  uma “ prática de encontro “ de possibilidade de diálogo e de construção
sempre partilhada; Tendo pois, o entendimento / concepção de que é no processo
coletivo que há o fortalecimento da cidadania de todos os protagonistas desta
pratica. Os programas/ações realizadas no exercício de 2001 foram:
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AÇÕES PARCEIROS
Projeto: Mulheres Preservando e Produzindo –
Porque, não? (Ações grupais de discussão /
orientação)

CEDAP, Casa dos Anjos, Centro de Saúde do
Floresta

Programa de Educação para o Trabalho
voltado para os adolescentes.

SENAC

Grupos de Adolescentes (Acompanhamento /
discussão) sobre a sexualidade e outros.

Centro de Saúde do Bairro Valença e Floresta.

Realização Curso sobre Cooperativas Cáritas
Programa Viva Leite (complementação
alimentar, atividade sócio educativa )

Centro de Saúde Floresta – PS Campina
Grande, 13 Associações de Bairro, Pastoral da
Criança.

“ Projeto Construindo Blocos “ COHAB, Secretaria de Habitação, Casa
Renascer, Associação de Bairro e Grupo de
Mulheres do JD. São Luiz.

Projeto Corsini Itinerante (Ação preventiva
de Doenças Sexualmente transmitidas) com
Feira de Artesanato

ONG’s da região, Secretaria de Educação,
Secretaria da Saúde.

Ação integrada para discussão de casos Distrito de Saúde - CAPS
Reuniões Intersetoriais OG’s e ONG’s da região, AR 05 e AR 13,

Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação,
FEAC e Associações de Bairros.

Início / Discussão do Projeto de Ação
Comunitária na Região – NO (apontamento de
duas micro regiões: Satélite Ìris e JD. São
Luiz )

AR 05, ONG’s, Associações de Bairros,
Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação,
FEAC.

IV – Avanços / Dificuldades

 Neste exercício de 2001 o avanço mais significativo e que vem permitindo a ruptura
do trabalho fragmentado desta SMAS / CRAS – NO é a atual diretriz que orienta
para ações comunitárias garantindo um trabalho mais coletivo intersetorial; Seguem
no quadro abaixo os demais avanço e a s dificuldades apontadas pelos Programas:
Renda Mínima, Plantão Social, Profissionalização e Núcleos ( Santa Rosa e Floresta ).
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AVANÇOS
Início do Trabalho Comunitário: Projeto
Mulheres Prevenindo e Produzindo –
Porque não?; Projeto Produzindo Blocos;
Grupo de Mulheres Região Campina
Grande; Grupo de Discussão da Assist.
Social; Participação efetiva de
Associações / Lideranças junto ao
Programa Viva Leite.
Encontro de todos os funcionários da
SMAS;
Encontro regionais dos funcionário CRAS
– NO – eleição de representantes;
Início do grupo de estudos;
Reunião da equipe com direção DOAS;
Participação / Mobilização de ONG’s e
OG’s, e usuários Renda Mínima e do
Centro Profissionalizante para o Evento
Corsini Etinerante;
Participação dos técnicos em seminários,
Eventos, Congressos, Oficinas / Violência
sexual e Doméstica;
Reunião com a Comunidade e Lideranças;
Pesquisa junto ao PGRFM;
Reuniões Regionais / Intersetoriais;
Participação de Técnicos e usuários na
OP;
Mudança de prédio ( mais adequado )  da
CRAS – NO;
Início da consolidação de parcerias com
OG’s e ONG’s para o trabalho comunitário
e realização dos cursos profissionalizante;

DIFICULDADES
Falha no sistema informatizado no
PGRFM;
Número reduzidos de xerox e
necessidade de mais 01 linha de telefone
na Sede da CRAS e uma linha telefônica
em cada Núcleo;
Falta de mais uma perua / transporte;
Transferência de funcionário e sobre
carga do trabalho;
Mudança do foco do PGRFM;
Empréstimo de funcionário para o
treinamento dos Agentes de Saúde;
Atraso no início dos Cursos
Profissionalizantes ( atraso de verba );
Atraso na emissão de cheques;
Disfunção de funcionários;
Interrupção da proposta / grupo de
estudo para discussão do novo modelo do
PGRFM;
Prazo curto para inclusão de 180 famílias;
Não efetivação de reuniões com CSTR;
Não identificação de alguns profissionais
frente ao trabalho comunitário;
Inconstância no fornecimento de cestas
básicas;
Falta de RH, com sobrecarga de trabalho;
Grande demanda reprimida
Falhas de comunicação;
Dificuldades de planejamento devido ao
acumulo de atividades;
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Inauguração do C.P. Nova Esperança;
Parcerias com o Pró – Rendas, resultando
em Feiras de Artesanato;
Reformulação de conteúdos
programáticos de alguns cursos;
Reciclagem para monitores da
Profissionalização;
Curso / Seminário sobre cooperativismo;
Maior descentralização de alguns Cursos (
Nova Esperança e ex – Paica);
Alteração no cardápio / refeições mais
nutritivas;
Cota mensal de passes para os Núcleos;
Criação da Comissão de Mães para auxiliar
no gerenciamento dos Núcleos;
Manutenção do prédio com nova pintura;
Participação das Famílias e Comunidade
em  eventos e organização equipamentos.
Curso de Capacitação: ECA, Violência
Doméstica.

Falta de Dotação Orçamentaria para
Profissionalização;
Interrupção das reuniões técnicas da
profissionalização;
Falta de equipamentos adequados / novas
tecnologias;
Falta de manutenção e/ou reformas de
prédios / equipamentos;
Necessidade de computadores nos
equipamentos: NCCA Santa Rosa e
Floresta, Centro Profissionalizante
Francisco Homem de Mello;
Não reposição do guarda diurno;
Não diversificação de atividades,
principalmente junto a adolescentes;
Falta  de  arte – educadores  nos dois
Núcleos ( Santa Rosa e PQ. Floresta);
Cota de xerox pequena;
Falta de materiais diversificados;
Necessidade de reforma no forro do
prédio.
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F COORDENADORIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NORTE

CENÁRIO DA REGIÃO

A região Norte da cidade de Campinas é sub-dividida, administrativamente, em 2
(duas) Administrações Regionais e 2 (duas) Sub-Prefeituras quais sejam: AR04, AR11,
Sub-Prefeitura de Nova Aparecida e Sub-Prefeitura de Barão Geraldo.

Geograficamente, ela é mal distribuída na medida em que as sub-regiões têm
dificuldades para acessar a outra, ficando em situação do isolamento.

São claros os contrastes sociais visto que há bairros completamente estruturados e
com população de poder econômico grande em contraposição à ocupações e favelas,
sem atendimento das políticas públicas e vivendo, muitas vezes, em situação de risco
(próximas à linha de trem, à beira de córregos, etc), à mercê da violência (tráfico,
prostituição, trabalho infantil, etc.) e total exclusão social.

É uma região que apresenta, também, diferenças culturais, políticas e até mesmo
“comportamentais” dos seus habitantes conforme a sub-região de onde advém, da
história e realidade local, etc. É o que podemos observar, por exemplo, no caso dos
habitantes do Jardim São Marcos, Santa Mônica, que costumam procurar mais os
serviços sociais e exigir atendimento, mas não numa postura de criticidade quanto aos
seus direitos coletivos  e sim de atendimento de suas necessidades individuais,
chegando alguns, a usar a sua relação com os chefes do narcotráfico para fazer
ameaças aos trabalhadores nos casos de não atendimento.

A Coordenadoria Regional de Assistência Social tem 4 (quatro) equipamentos sociais
(Espaço Esperança, Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes ambos no Jardim
São Marcos; Casa de Ação Comunitária e Centro Social II, na Vila Padre Anchieta)
onde são desenvolvidos os programas e serviços da SMAS, quais sejam: Plantão
Social, Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima, Programa de Iniciação
Profissional, Núcleo (atendimento à crianças e adolescentes de 07 a 14 anos), além
de ações conjuntas com comunidade, Organizações Governamentais e Não
Governamentais.

O trabalho da assistência na região é sub-dividido em 02 sub-regiões sendo: parte da
equipe atende áreas ligadas à AR 04 (Amarais) e um pouco da Sub-Prefeitura de
Barão Geraldo (não temos recursos para ampliar atendimento, o que é um grave
problema); outra parte da equipe atende bairros e ocupações ligadas à Sub-Prefeitura
de Nova Aparecida, AR11 e um pequeno grupo de bairros da AR04 (o que torna a
necessidade muito maior em relação à nossa capacidade de atendimento).

A nossa maior demanda, provém das quase 40 (quarenta) ocupações, 10 (dez) favelas,
além dos bairros mais empobrecidos.
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A região norte é considerada, entre as cinco regiões da cidade, a 3ª com maior
número de Entidades de Assistência Social. Além do número ser insuficiente frente
às necessidades, estas realizam um trabalho segmentado e isolado, dificultando a
otimização de recursos, questão que está sendo trabalhada nos fóruns intersetoriais
criados. É muito importante destacar ainda que estes recursos estão concentrados na
sub-região dos Amarais, alguns em Barão Geraldo e quase nada na sub-região de Nova
Aparecida e AR 11. Nestas últimas se destacam os serviços governamentais, ainda
assim insuficientes  frente à realidade .

Há uma população jovem muito grande e inexistência de serviços voltados para a
mesma.

As comunidades também  apresentam diferentes níveis de organização política e
algumas até vem se destacando no Conselho de Orçamento Participativo (sessões
temáticas etc.).

Há um alto índice de analfabetismo, semi-alfabetismo, desnutrição infantil,
desemprego, prostituição juvenil e doenças provenientes das condições de
saneamento e habitação em que se encontram (muitos vivem em casas de madeirite,
ou em construções de alvenaria muito pequenas, sem arejamento, além da falta de
infra-estrutura local).

É uma realidade que, para a CRAS-Norte se torna ainda mais preocupante visto que,
no ano de 2.001, houve uma baixa de 5 profissionais de nível técnico superior na
equipe.

Os processos de efetivação de trabalho intersetorial estão caminhando de forma
positiva e poderão desencadear bons resultados para a população.

Porém, diante do quadro em que nos encontramos, é notório e claro que a emergência
e urgência de reposição e ampliação de recursos, principalmente humanos, é condição
essencial para o atendimento da população que está cada vez mais excluída dos
atendimentos, situação que pode ser percebida nas listas de espera dos nossos
serviços, que com impossibilidade de atendimento, fecharam, em alguns momentos,
plantões, inscrições etc., deixando listas de espera baixas em contraste com o
aumento absurdo da pobreza.

AÇÕES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS

PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA FAMILIAR MÍNIMA

Grupos sócio-educativos

Parcerias com o CEDAP para formação de novos grupos com objetivos de estimular a
produção independente de renda e sensibilização para práticas sexuais seguras;
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Processo de discussão/elaboração das alterações do programa, o que dificultou o
planejamento das reuniões;

Articulações e ações inter setoriais;

Entrevistas individuais, domiciliares etc.;

As ações burocráticas do Programa oneraram muito o tempo dos trabalhadores a ele
vinculado, dificultando ações mais qualitativas.

NÚCLEO COMUNITÁRIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO JARDIM SÃO
MARCOS

desenvolvimento de atividades recreativas, sócio-educativas e artísticas;

exposição de filmes (cinema e núcleo), oficinas de capoeira, pintura/desenho,
artesanato (bordado, bijuterias),  folclore (maracatu, dança regional);

atendimento individualizado feito pela profissional de serviço social;

reunião com pais e entrevistas domiciliares;

confraternizações em épocas comemorativas (junina, páscoa, aniversários das
crianças/adolescentes, natal no centro etc;

passeios com crianças e adolescentes: Natal no Centro;

Elaboração de peça teatral pelas crianças e adolescentes título: “Se essa rua fosse
minha, se esse mercado fosse meu”;

Participação no evento Comunidade Saudável.

ESPAÇO ESPERANÇA

Total de atendimento no ano: (todos os segmentos): 790

Atividades específicas com crianças e adolescentes: 115

Há um bom nível de freqüência na medida em que as crianças/adolescentes se
inscrevem nas atividades por interesse próprio.

No decorrer do ano aconteceram várias oficinas de arte educação onde o educador,
através do trabalho artístico, desenvolve um trabalho sócio-educativo, identifica
necessidades de acompanhamento através da rede, e as crianças, com certeza,
transformam-se ampliando e desenvolvendo seu conhecimento.
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Oficinas desenvolvidas por voluntários:

oficina de arte-educação, pintura, mosaico, técnicas em pintura em madeira;
oficina de bordado;
oficina de desenho, pintura, modelagem em argila;
oficina de capoeira;
oficina educativa (reforço);

oficinas desenvolvidas c/ parcerias:
CDI - parceria ABC/Primavera/Vedruna;
iniciação musical - Caixa Econômica Federal.
ENCEA \PADES (Projeto Artes para desenvolvimento social):
criação em dança contemporânea;
teatro - brincando de fazer arte;
capoeira, ritmos e dança;
roda de capoeira e dimensão de jogo;
oficina de malabares e acrobacia;
oficina de criação: palhaços;
oficina de canções brasileiras com Benê Moraes.

Iniciação Profissional: Cursos de Porteiro e Zelador; Doces finos; Salgados; Manicure;
Maquilagem; Pátina e mosáico; Bijuteria e Informática.
Lista de espera: 140 informática1

Oficinas de Geração de Renda
área: artesanato (bordado, arte em papel, etc.)

CASA DE AÇÃO COMUNITÁRIA -  CACO

Foram realizados 18 cursos durante o decorrer do ano de 2.001 na CASA DE AÇÃO
COMUNITÁRIA, distribuídos da seguinte forma: 10 cursos na área de Beleza; 5 na
área de culinária; 2 na área de prestação de serviço e 1 curso de artesanato.

Pela primeira vez, foi realizado a oficina de cabeleireiro após o término do curso,
onde obtivemos um bom resultado, oferecendo aos alunos mais horas práticas, ganho
de 50% do que produziu e noções de gerenciamento do seu próprio negócio. Através
deste curso, os alunos tiveram a oportunidade de participar de alguns eventos que
ocorreram na sub região atendendo a população carente e adquirindo maior
experiência.

A demanda reprimida atual é de 421 pessoas, sendo a maioria do curso de
cabeleireiro.

                                                                
1 Pela incerteza de verba para realização de cursos, não foram abertas novas inscrições durante o ano,
embora a demanda seja grande.
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PLANTÃO SOCIAL

Nº de atendimentos: 900 pessoas atendidas

Demanda reprimida: deixaram de ser atendidas  cerca de 3.000 famílias:

Bairros e ocupações com maior demanda:
Vila Esperança;
Padre Josino;
Jardim São Marcos
Parque Shalom I, II, III;
Vila Padre Anchieta
Jardim Campineiro.

Na população que procurou o plantão social em 2.001 a média da renda familiar é de
cerca de R$ 100,00 reais mensais.

Grupos realizados

foram 2 grupos realizados através do “Projeto Parceria”(Seara e Plantão);

1 reunião mensal em cada grupo com 30 pessoas;

TOTAL: 60 pessoas atendidas mensalmente com o recurso da cesta básica e que
participaram de palestras informativas sobre: sexualidade, saúde, educação dos
filhos, alimentação alternativa etc.

Se iniciaram, no mês de novembro, outros 2 grupos a partir da demanda do plantão
com o objetivo de ser um espaço para reflexão e escuta comunitária. Os grupos são
semanais e em média comparecem 15 pessoas por reunião.

AÇÕES EM REDE / INTERSETORIAIS

Foram feitos encaminhamentos, estabelecidos contatos e/ou atendidos casos comuns
com: Balcão de empregos, CEES, FUMEC, EMEI, CEMEI, Centros de Saúde, INSS,
Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, CRAMI, CRIAD, SOS Ação Mulher,
SAMIM, UNICAMP, TRANSURC, Cartórios de Registro Civil, Administrações
Regionais e sub-prefeituras, Secretarias Municipais (habitação, educação, saúde,
negócios jurídicos, cultura, etc.) nos níveis regional e central, Fundação Penido
Burnier, PUC, UNIP, Fundação Peterson Prado, IPES, sindicatos, presídios, Ministério
Público, FEAC, SENAC, CRAISA, CDI, FUSSCAMP, APASCAMP, Paidéia,
SEST/SENAT, Centro Corsini, SOS - Adolescente, Educandário Eurípedes, outras
organizações da sociedade civil organizada etc.
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A equipe participou de processos intersetoriais desencadeados por:

projeto ação regional;

oficina intersetorial da região norte;

seminário comunidade saudável (Neste espaço houve momentos para articulação da
região dos Amarais);

III Abraço Educativo social da região dos Amarais;

Algumas atividades foram desenvolvidas em conjunto com organizações da sociedade
civil organizada e OG's como: Bingo da cidadania, o desenvolvimento do curso de
informática do CDI (Primavera, Vedruna, ABC e Espaço Esperança) e algumas oficinas
culturais, através de parceria com Secretaria de Cultura (ENCEA - Escola de Artes);

Alguns atendimentos às famílias foram efetivados através de parcerias com Seara
Espírita e Igreja Metodista. A UNIP (Saúde e Educação) realizou este ano um
trabalho com as crianças e adolescentes portadoras de necessidades especiais
através da faculdade de fisioterapia e fonoaudiologia.

Iniciou-se também o atendimento feito pelo Juizado Especial Itinerante no Espaço
Esperança, que em novembro, atendeu 8 casos;

Na região da Vila Padre Anchieta está sendo criada uma Comissão Intersetorial de
Gerenciamento de Políticas Sociais e discussão/atendimento de casos.

O próprio retrato (documento) das possíveis áreas de atuação da Assistência Social
Norte foi construído a partir de troca de informações, reuniões com sujeitos da
Secretaria da Habitação, Obras, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
Organizações da sociedade civil organizada, FEAC e Lideranças Comunitárias.

DIFICULDADES E AVANÇOS

Dificuldades gerais (de todos os programas/serviços)

Neste ano de 2.001 a equipe foi reduzida em 05 profissionais/técnicos. Faltaram:
Recursos Humanos, materiais, financeiros e físicos (equipamento na região de Barão
Geraldo);

Falta de manutenção em todos os equipamentos (a Secretaria de Obras representada
pelas ARs e Sub-Prefeituras locais, argumentou, durante todo o ano, que não tinha RH
e, mesmo que o tivesse, a disponibilidade de material para reforma cabia diretamente
à SMAS, o que inviabilizou ações);
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Embora tenha ocorrido diferentes seminários, alguns cursos e palestras durante o
ano, faltou uma formação continuada mais aprofundada e supervisão externa para
garantir maior qualidade nas intervenções profissionais (principalmente quanto às
questões de: trabalho comunitário, coordenação de grupos, cidadania e participação
etc;

Problemas funcionais sem respaldo no setor de RH da SMAS e da PMC para
resolutividade;

Para alguns integrantes da equipe técnica, a discussão de implantação de trabalho com
comunidade foi prejudicial na medida em que não há identificação com esta área de
atuação e, portanto, se traduz como imposição e não como proposta;

A equipe técnica se desdobrou nos atendimentos (individuais, grupais, etc) e ficou
extremamente esgotada com o acúmulo de serviço – isto também dificultou a
disponibilidade de tempo para estudos mais aprofundados e pesquisas;

A CRAS recebeu várias denúncias e solicitações de atendimentos que não pôde fazê-
los dada a deficiência de RH etc;

Alguns espaços físicos não foram adequados para os atendimentos;

A indefinição do reordenamento de Programas/Serviços dificultou o planejamento das
ações, elencar indicadores de avaliação etc.

Dificuldades do Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes, no ano de 2.001
destacamos:

Conflitos com adolescentes, desacato e ameaças aos funcionários, BO etc.;

Programa Núcleo inadequado para atendimento de adolescentes com dependência
química;

Falta de Programa que atenda adolescentes a partir de 12 anos;

Falta de definição do Projeto Pedagógico do Núcleo e ausência da coordenadoria
setorial em processos de discussão do mesmo;

Falta de espaços de participação da equipe – não- técnica em processos de discussão e
tomada de decisões;

Falta profissional de apoio que possa viabilizar ações de cunho administrativo e
manutenção nos equipamentos;
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Houve ampliação do quadro de 01 funcionário da área de serviços gerais, porém, foi
aprovado pelo Serviço Médico do Trabalhador sem poder exercer sua função
adequadamente.

Dificuldades do Programa de Iniciação Profissional

Recursos financeiros destinados à Norte, insuficientes para atendiemtno da demanda
regional;

Demora na liberação da verba do Programa Renda Mínima, acarretando acúmulo de
cursos no final do ano e ociosidade parcial no decorrer do mesmo;

Ausência de reuniões sistemáticas entre coordenação setorial e equipe técnica,
principalmente no segundo semestre;

Inexistência de dotação orçamentária própria, contando basicamente e somente com
a verba do Programa Renda Mínima.

Dificuldades especificamente relacionados à CACO:

Inexistência de linha telefônica no equipamento, dificultando a convocação dos alunos,
pois a mesma acaba ocorrendo em telefone público ao ar livre. Este Centro
Profissionalizante é o único que se encontra nesta situação, pois nos demais das
outras regiões, cogita-se até a possibilidade da instalação de uma segunda linha
telefônica para instalação de Internet;

Transferência do profissional da área de serviços gerais para o Núcleo do Jardim São
Marcos, sem reposição de outro.

Dificuldades do PGRFM

Redução do número de profissionais, o que tornou menor ainda a possibilidade de
atendimento a população (a demanda já era grande com a equipe maior);

Indefinição do Programa e demanda de outras ações extraordinárias(como por ex. a
inclusão de 153 famílias de uma só vez com uma equipe reduzida) dificultou o
acompanhamento das famílias, realização de plantões para inscrição e revalidação do
programa etc.

Excesso de atividades de cunho burocrático–operacional;

Falta de recursos sociais em algumas sub-regiões para compor equipe de
acompanhamento de famílias.
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Dificuldades do Espaço Esperança

Dependência de voluntariado para desenvolvimento de atividades;

Conseqüente falta de vínculo de usuários com profissionais visto que, em outro caso,
as pessoas, simplesmente passaram pelas oficinas (sem acompanhamento sócio-
educativo);

Falta de definição de projeto pedagógico-social na área de criança e adolescente e
ausência da coordenadoria setorial em processos de discussões do mesmo.

AVANÇOS

As relações intersetoriais avançaram muito, culminando em fóruns de políticas sociais
compostos por representantes das diferentes secretarias municipais, Escola
Estaduais, Organizações da Sociedade Civil Organizada e Comunidade, facilitando o
trabalho coletivo;

A própria comunidade passou a  procurar alguns equipamentos públicos (como, por
exemplo, o Espaço Esperança) como espaço de participação dada a política da nova
administração, o que também facilitou algumas atividades conjuntas, comprometendo
e responsabilizando diferentes sujeitos. É um processo que está em constante
desenvolvimento;

O orçamento participativo foi um dos melhores meios pedagógicos de
ensinar/estimular a participação da população da cidade e alguns usuários atendidos
por nós têm desempenhado papéis importantes neste processo;

A contratação de dois funcionários da área de serviços gerais (sendo que um está
limitado para desenvolver suas funções);

O espaço disponível para alguns funcionários exporem, criticar  e fazer proposta com
relação aos serviços/programas/equipamentos, também se traduz em avanço
importante;

Ao que se refere à profissionalização, houve reformulação dos cursos, nos seguintes
aspectos: conteúdo programático; carga horária; orientação para o mercado de
trabalho

Oficinas de aperfeiçoamento após o curso básico; Se concretizaram como aspectos
positivos importantes;

Também a criação de espaços como feiras de artesanatos (em parceria com Pró-
Rendas, etc) para exposição e venda dos produtos produzidos se tornaram incentivos
importantes para a população atendida;
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Quanto ao Núcleo Comunitário de Crianças e Adolescentes do Jardim São Marcos,
podemos destacar como importantes: Jantar da Reconstrução (para angariar fundos
para reforma do prédio); Aquisição do prédio para a nova sede do Núcleo; Reforma
para a adequação do prédio; Acompanhamento da psicóloga aos adolescentes; Cursos
de capacitação; Encontros para capacitação; Verba do CMDCA para aquisição de
materiais, brinquedoteca, biblioteca, equipamentos etc.;

Os cursos de formação continuada destinados aos funcionários da profissionalização
(EGDS, etc) contribuíram para a qualificação profissional e, conseqüentemente, para a
melhoria dos serviços prestados;

O restante da verba da DRADS do ano de 2000 permitiu que os centros não ficassem
inativos;

O fato de termos uma monitora da área de beleza fixa (funcionária pública), também
facilitou a implantação de cursos desvinculados da verba do P.G.R.F.M;
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3 – AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1 – PLANILHAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
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3.2 - PLANILHAS DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS ENTIDADES
BENEFICIENTES
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3.3 - PLANILHA SÍNTESE FÍSICO-FINANCEIRA
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3.4 - PLANILHA DE BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)
CONCEDIDOS  EM CAMPINAS – PANORAMA

Segundo dados de Pesquisa de 19992, desde a implantação do Benefício de Prestação
Continuada (BPC), em Campinas, em janeiro/1996, constavam dos arquivos do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS) a seguinte situação:

Distribuição segundo Processos Inscritos
Processos
Inscritos

Ano Portadores
Deficiência

Idosos(as)

2264 1996 1865 82,4% 399 17,6%

Distribuição segundo Processos Concedidos
Processos
Concedidos

Portadores
Deficiência

Idosos(as)

2025 1629 80,4% 396 19,6%

Distribuição segundo Processos Não Concedidos
Processos Não
Concedidos

Portadores
Deficiência

Idosos(as)

239 236 98,7% 3 1,2%

Os dados referem-se ao período de implantação de janeiro de 1996 até fevereiro de
1998. A pesquisa avalia 03 (períodos), o da implantação, de 1996 a abril/1997, o 2º
período (maio/1997 a setembro 1997) e o 3º período de agosto/1997 até
fevereiro/1998, no qual ocorreu a Medida Provisória 1473-34 que define o Setor de
Perícia do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) como único órgão
competente para avaliar a deficiência e a regra de pontuação para os laudos
realizados.
O artigo 21 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê a revisão dos
benefícios concedidos às pessoas portadoras de deficiência e idosas, após 2 (dois)
anos de sua concessão.

No Município, isso não ocorreu até o momento.

Não houve contato oficial do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), do
Governo Federal ou Estadual, no sentido de se planejar e definir como deve acontecer
no Município – a Prefeitura de Campinas, que só obteve a Certidão Negativa de Débito
(CND) em novembro/2001, via-se impedida de adotar uma postura ativa relativamente
à questão.

                                                                
2 Pesquisa realizada pelo Serviço Social do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e Faculdade
de Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – “LOAS – Benefício da Prestação
Continuada:Limites e Avanços (janeiro/1996 a fevereiro/1998)
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A Secretaria Municipal de Assistência Social preocupada com essa situação  manteve
contato junto a Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social
(SEADS) e obteve informações sobre o processo de revisão ou seja, a Prefeitura
tendo a CND, procederá a revisão de 2722 (dois mil setecentos e vinte e dois)
benefícios, cujas orientações de procedimento foram encaminhadas (final de
janeiro/2002) à Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS),
de Campinas, que deverá repassar informações e documentação ao município.

Recentemente o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) iniciou processo de
discussão do tema, cujos resultados podem apontar para uma proposta conjunta de
operacionalização.
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4 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA REDE/ONG’s

Cumprindo sua missão institucional, a Secretaria Municipal de Assistência Social
instituiu um processo de avaliação, iniciado em 2000 e concluído em agosto/2001 que
teve como objetivo possibilitar um mapeamento, através da Coordenadoria Setorial de
Avaliação e Controle, das entidades de assistência social quanto a sua atuação nas
diversas áreas e também ser um instrumento de referência para análise e mudanças
que se fizerem necessárias, procurando uma melhoria no padrão de qualidade do
atendimento prestado à população usuária.

Esse processo de avaliação possibilitou ainda o estabelecimento de parâmetros para o
monitoramento das Organizações Não Governamentais, através da Coordenadoria
Setorial de Avaliação e Controle/DGDS/SMAS/PMC.

A promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social estabelece um marco histórico
no país como uma alavanca de transformação social, conferindo à Assistência Social o
status de política pública, direito do cidadão e dever do Estado, garante assim um
novo tratamento às questões da Assistência, superando o antigo traço paternalista e
clientelista predominante no setor. Da mesma forma, confere ao cidadão o papel de
usuário de uma política, superando a antiga condição de beneficiário, favorecido ou
assistido.

Nesse novo cenário, impõe-se uma conjugação de esforços dos órgãos de governo e da
sociedade civil para a construção de novos padrões e indicadores de qualidade que
sustentem a Assistência como política de direitos.

Atendendo a tais preceitos legais, a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
desenvolveu no exercício de 2000, um processo de avaliação que permitisse não só o
conhecimento mais aprofundado da rede de atendimento instalada no município, mas
também o impacto de suas ações junto à população usuária, a oferta e qualidade dos
serviços prestados.

O processo de avaliação baseou-se nos princípios e diretrizes estabelecidos na Lei
Orgânica da Assistência Social (LOAS), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
Normas Operacionais Básicas (NOBs) da Secretaria de Estado da Assistência Social,
Resoluções do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), textos e referenciais teóricos.

Objetivos:

Conhecer e mapear a rede de atendimento instalada no Município de Campinas;

Criar indicadores que permitam fixar parâmetros de qualidade na oferta de serviços
no setor;
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Tornar públicos os resultados obtidos durante o processo no sentido de subsidiar o
Gestor Municipal da Assistência Social, Conselhos Municipais, demais Órgãos Públicos
e Organizações da Sociedade Civil;

Acompanhar e avaliar a prestação dos serviços da rede visando o aperfeiçoamento
das ações executadas;

Criar e sistematizar um banco de dados da rede prestadora de serviços do Município
de Campinas;

Metodologia:

Objeto – Avaliação quantitativa e qualitativa da rede prestadora de serviços, nesse
momento representada pelas Organizações não Governamentais, devidamente
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social e co-financiadas com recursos
públicos.

O procedimento metodológico utilizado para o processo avaliativo constou das
seguintes etapas:

Identificação e seleção de literatura pertinente à área, observando-se critérios de
prioridade e elegibilidade, padrões de qualidade na prestação de serviços,

Elaboração de instrumental técnico para coleta de dados, contendo planilhas de dados
gerais e outras para coleta de informações específicas aos segmentos atendidos;

Definição dos atores a serem envolvidos no processo, sendo no mínimo:
; um técnico da SMAS/DGDS/CSAC definido por critério de divisão regional do

Município;
; um representante legal da instituição;
; um representante do corpo técnico administrativo da instituição;
Observação: a população usuária não participou diretamente do processo, porém
houve a preocupação de identificar sua participação no decorrer da entrevista a
partir de questões específicas

Para a coleta de dados foram aplicados 09 formulários através de entrevistas e
visitas previamente agendadas junto às organizações. Esse instrumental foi composto
por questões fechadas para viabilizar a informatização dos dados e as questões
abertas que objetivaram respeitar as especificidades de cada organização envolvida
no processo, atendendo desde características sócio-culturais e regionais próprias,
como a autonomia e identidade, fatores esses que não devem ser tratados de forma
generalizada e contida.
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O instrumental aplicado em todas as organizações avaliadas contemplou dados
referentes à:
Identificação Institucional e Recursos Financeiros
Perfil do Usuário
Capacidade de Atendimento e Demanda
Diretoria
Recursos Humanos e Voluntariado
Planejamento e Avaliação
Programa de Trabalho
Instalações Físicas
Equipamentos e Materiais

Conhecer a estrutura organizacional das instituições envolvidas no processo avaliativo
e como se processa a captação de recursos financeiros para sua manutenção são
fatores relevantes para análise de sustentabilidade desse recurso social.

Identificar o perfil do usuário e a capacidade de atendimento e demanda nos permite
diagnosticar a população demandatária da assistência social, a implementação da rede
de atendimento já existente e a implantação de novos projetos no Município.

Conhecer a composição, a proposta filosófica que embasa a Diretoria enquanto
gestora da entidade possibilita analisar sua dinâmica de funcionamento, conhecimento
e aplicabilidade da legislação vigente, disposição para mudanças e correção de
eventuais distorções na execução de sua proposta de trabalho e capacidade de gestão
institucional.

Os dados referentes a Recursos Humanos e Voluntariado foram contemplados no
instrumental para permitir conhecimento e análise de como a entidade propõe a
composição de sua equipe de trabalho, o respeito às diretrizes técnicas e legais, a
compatibilidade entre quando de RH e demanda atendida e se facilita o processo de
capacitação e treinamento de sua equipe.

Planejar e avaliar como ferramenta gerencial são dois importantes indicadores de
eficiência e eficácia, indispensáveis para medir o impacto das ações, permitindo uma
visão dialética do processo do trabalho.

A excelência de serviços prestados pressupõe uma proposta de trabalho
tecnicamente fundamentada, com clareza de objetivos e metas, compatíveis com a
missão institucional, e atendendo às reais necessidades, anseios e direitos da
população demandatária. Conseqüentemente, as instalações físicas, os equipamentos e
materiais devem ser compatíveis e disponibilizados para a efetiva e qualificada
execução da proposta de trabalho.

A partir de referenciais teóricos consultados derivaram-se os 09(nove) formulários
utilizados para a coleta de dados do processo avaliativo (Planilhas de I a IX anexas)
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que também serviram de parâmetros para a construção e estabelecimento de
critérios de avaliação.

Os índices de pontuação foram definidos pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e
Controle a partir de valoração numérica aplicada a cada item considerado de
relevância para o segmento.

A pontuação obtida como padrão para cada segmento, resultou da somatória de todos
os itens focados:
Localização
Faixa etária
Período de atendimento
Captação de recursos
Recursos humanos
Proposta de trabalho
Espaço físico
Equipamentos e materiais

No processo avaliativo, a Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle priorizou
como eixo principal para análise a Proposta de Trabalho, Espaço Físico e Equipamentos
e Materiais. Por este motivo, e pela complexidade e número de variáveis a serem
consideradas, estes itens tiveram maior pontuação numérica.

A Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle entendeu por bem adotar esta
metodologia de trabalho, uma vez que se tornou necessária a quantificação dos dados
obtidos e que pudessem ser melhor visualizados, permitindo assim uma análise
comparativa entre os resultados obtidos e o Padrão de Qualidade convencionado.

A etapa subseqüente do processo avaliativo foi operacionalmente chamada de
“devolutiva”, o que significa a divulgação dos dados coletados e a performance de cada
entidade a partir do padrão de qualidade convencionado. Também permite gerar
informações que possibilitem ao gestor atuar no sentido de melhorar a qualidade das
ações, aperfeiçoar o processo de definição de prioridades e melhoria no processo de
articulação institucional, envolvendo os Conselhos estabelecendo parcerias e
integrando as ações com outras áreas.

Os parâmetros de referência que nortearam a análise dos dados resultantes do
processo avaliativo e já foram explicitados na metodologia do trabalho.

Para cada segmento analisado, foram considerados os seguintes quesitos:
Conceito
Objetivo
Tipo de atendimento
Faixa etária
Localização
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Capacidade de gestão
Recursos humanos
Proposta de trabalho
Espaço físico
Equipamentos e materiais

Apesar da uniformidade dos quesitos, vale ressaltar que para cada segmento houve
uma variação que atendesse à especificidade de cada um.

Conclusão da avaliação da rede:

A gestão de uma Política Social pode ser entendida como uma “Ação Gerencial que se
desenvolve por meio da integração negociada entre o setor público e a sociedade
civil”3 de forma eficiente e comprometida com resultados. Isto pressupõe o
estabelecimento de estratégias que garantam a inter-relação constante entre Poder
Público, Organizações da Sociedade Civil e cidadãos, na perspectiva do
desenvolvimento social.

O presente documento adotou esse princípio filosófico e buscou referenciais teóricos
contemporâneos para embasar a metodologia utilizada no processo avaliativo realizado
junto às Organizações não Governamentais parceiras na execução da Política de
Assistência Social no município de Campinas durante o ano de 2001.

Todo processo avaliativo por si só seria inócuo se desvinculado de mecanismos de
monitoramento que permitam medir a eficiência, eficácia e a efetividade das ações
que direta ou indiretamente interfiram na realidade social.

Medir esse impacto é um desafio!

Na tentativa de superar obstáculos e enfrentar essa grandiosa missão a Secretaria
Municipal da Assistência Social através de sua Coordenadoria Setorial de Avaliação e
Controle, se propôs a quebrar paradigmas no enfrentamento dessa árdua tarefa e
socializar os primeiros resultados identificados no universo pesquisado.

Em primeira instância esse universo restringiu-se às Organizações da Sociedade Civil.
O processo de avaliação junto às ONG´s permitiu a identificação de vários aspectos
tais como:

Concentração geográfica dos recursos;

Lacunas na prestação de serviços;

Identificação da natureza e localização geográfica de programas e serviços a serem
implantados para a consolidação da rede de atendimento;
                                                                
3 Tenório (1996).
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Identificação de demanda atendida e reprimida de usuários demandatários de
programas de Assistência Social;

Constatação de que a grande maioria das Organizações apresentou índices
satisfatórios quanto ao Espaço Físico, Equipamentos e Materiais destinados ao
desenvolvimento de suas ações;

Identificação da necessidade de reordenamento quanto a Proposta de Trabalho
principalmente de programas voltados ao atendimento de famílias;

Constatação da fragilidade dos programas e serviços destinados ao migrante e
população de rua, uma vez que o Município dispõe de poucos agentes executores de
tais programas, o que acarreta uma sobrecarga de trabalho e índices crescentes de
demanda e ausência de fluxo e integração de ações junto a outras Secretarias
Municipais e Estaduais;

Verificação da necessidade de capacitação de dirigentes e quadro de Recursos
Humanos buscando a identificação da real missão Institucional com vistas a
resultados eficazes na transformação da realidade social e mais clareza dos papeis
desempenhados;

Identificação da insuficiência de oferta de serviços para o atendimento da criança de
0 a 2 anos (creche-berçário);

Verificação da necessidade de implantação e ou implementação de programas sócio
educativos em meio aberto que contemplem a faixa etária de 14 a 18 anos.

Faz parte desse desafio a continuidade de processo de avaliação/monitoramento dos
programas e serviços, na área de Assistência Social em Campinas, inclusive os
executados por instâncias governamentais.

Neste enfoque entendemos como avaliação/monitoramento, mecanismos gerenciais de
acompanhamento e controle de ações planejadas com base em indicadores que
permitam medir quantitativamente e qualitativamente os ganhos e alcance social das
ações, bem como oferecer subsídios para que os Conselhos Municipais cumpram seu
papel no exercício do Controle Social e na proposição e reformulação das políticas do
setor.

A avaliação feita no ano de 2001, com um instrumental síntese, teve retorno de,
aproximadamente, 90% (noventa por cento), por parte das ONG’s.

Foi discutido pela Diretoria do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social
junto à essa Coordenadoria um processo de avaliação mais dinâmico e que inclui-se a
participação de outros “atores”, tais como: usuários, organizações da comunidade que
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tivessem interface com a entidade, buscando conhecer as formas de participação e
intersetorialidade.

Como passo inicial discutiu-se o critério de, nesse momento, eleger entidades que já
tivessem algum indicativo de participação, tais como: comissões de pais/mães
existentes na instituição, usuários com participação sistemática nas atividades etc., e
também onde houvesse um maior entrosamento e receptividade entre a equipe da
Coordenadoria de Avaliação e Controle e a Entidade.

A abordagem incluiria dinâmicas que favorecessem captar esses aspectos, tendo a
participação de todos os “atores” envolvidos na instituição.

Esse passo inicial, como forma de aproximação e possibilidade de ter uma visão
“piloto” desse processo não se efetivou em 2001. Essa proposta será retomada e
efetivada, de forma mais ampla e sistemática, em 2002.
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5 – INFERÊNCIA DE IMPACTOS

F INDICADOR [1] E EFETIVIDADES:

; Protagonismo;
; Participação Popular;
; Cidadania;
; Gestão Participativa.

Usuários participando e sendo protagonistas:

De instâncias decisórias:
Orçamento Participativo (OP): Conselho de Representantes e Assembléias;
Conferências Municipais, Regionais, Estaduais e Nacional: de Assistência Social, dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de Saúde Mental, da Juventude;
Canal aberto para participação (Conselho Municipal de Assistência Social);

De Comissões de Gerenciamento e Divulgação dos Programas e/ou Serviços;

Na articulação e organização de movimentos populares (Fórum da População de Rua –
nível local, estadual e nacional -, Mulheres);

Em discussões e organização de Cooperativas;

Em decisões referentes ao próprio atendimento e às ações desenvolvidas no Programa
e/ou Serviço;

Na apropriação da própria história e produção de informações (socialização – livro do
Serviço de Atenção à Família);

Na definição de critérios de atendimento;

Funcionários participando e sendo protagonistas:

De instâncias decisórias:
Orçamento Participativo (OP): Conselho de Representantes e Assembléias;
Conferências Municipais, Regionais, Estaduais e Nacional: de Assistência Social, dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de Saúde Mental, da Juventude;
Conselhos Municipais (todos);

De espaços ampliados de representação/discussão – Assembléias específicas (Fórum
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Funcionários, Comissões dos
Conselhos Municipais);
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Na articulação e organização de movimentos populares (Fórum da População de Rua,
Grupos de Mulheres, Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente);

Em discussões e organização de Cooperativas e grupos de geração de renda;

Em decisões referente à implantação, planejamento e definição de critérios de
Programas e/ou Serviços e/ou Projetos;

Na apropriação do próprio trabalho, produção e socialização de informações
(Palestras, Assessorias, Pesquisas, Teses, Projetos, Relatórios, Planos e Propostas de
Readequação);

ONG’s/Entidades participando e sendo protagonistas:

De instâncias decisórias:
Orçamento Participativo (OP): Conselho de Representantes e Assembléias;
Conferências Municipais, Regionais, Estaduais e Nacional (enquanto Delegados): de
Assistência Social, dos Direitos da Criança e do Adolescente, de Saúde Mental, da
Juventude;
Conselhos Municipais (todos);

De Comissões de Gerenciamento de Programas/Projetos (PETI), da formulação até a
execução;

Na articulação e organização de movimentos populares (Fórum dos Direitos da Criança
e do Adolescente, Fórum da População de Rua);

Em discussões e organização de Cooperativas e projetos de geração de renda;

Na apropriação do próprio trabalho e produção de informações (Teses, Pesquisas,
Relatórios, Planos, Propostas para readequação e Projetos Plano Municipal);

De espaços ampliados de representação e discussão (Assembléias, Fóruns, Comissões
de Conselhos Municipais);

Voluntários/Cidadãos interessados:

Em discussões, decisões e acompanhamento das ações de Programas/Serviços
(mobilização para captação de recursos e organização de atividades);

Em ações ou atividades pontuais e sistemáticas de atendimento (Feiras,
Profissionalização).
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F INDICADOR [2] E EFETIVIDADES:

; Ação em Rede/Intersetorialidade
versus

; Acesso e Inclusão nas Políticas Públicas (atendimentos das famílias na
integralidade)

Mulheres vítimas de violência sexual e seus familiares com atendimento integral em
rede, através de fluxo construído coletivamente;

Usuários com prioridade de atendimento (Exemplo: crianças e adolescentes, mulheres
vítimas de violência, população de rua com transtornos mentais);

Usuários com inserção na rede de atendimento, tendo adesão e freqüência nos
programas/tratamentos;

Usuários com acompanhamento conjunto na rede de atendimento;

Usuários com acesso a políticas públicas de cultura, lazer, educação, saúde, habitação,
profissionalização, entre outros;

Aumento da freqüência escolar e número de matriculados entre a população usuária
atendida pelos programas;

Trabalhadores (técnicos, profissionais) discutindo casos em conjunto e elaborando
propostas de atendimento mais efetivas;

Empresas, ONG’s efetivando parcerias para atendimento, inclusão, bolsas de apoio;

Usuários com acesso a informações sobre diversos recursos existentes, realizando
avaliação e efetivando adesão;

Profissionais, funcionários, construindo redes regionais para atendimento, discussões
e parcerias;

Integração entre programas da Secretaria através de atendimentos conjuntos
(situações de risco) e interface entre programas;

Melhoria da resolutibilidade dos casos;

Inserção no mercado de trabalho de alguns usuários atendidos e encaminhados;

Usuários tendo orientação, apoio e acompanhamento em situações de conflitos;
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Melhoria da interlocução entre Secretarias nas ações preventivas e prioritárias para
atendimento (VDCCA, Mulher, Criança/Adolescente);

Garantidos atendimentos especializados para alguns casos;

Usuários retornando à família e/ou tendo garantido o direito à convivência familiar e
comunitária;

Garantia de vida para usuários em risco iminente;

Gerenciamento/Monitoramento de casos em rede pelos funcionários/profissionais da
Secretaria Municipal de Assistência Social;

Profissionais, Entidades, Organizações, Usuários e Movimentos Populares,
discutindo/atuando conjuntamente para ampliar/apropriar visão conceitual única
sobre família, criança/adolescente, Assistência Social, população de rua, conforme
preconizado pela legislação, visando construção de rede de atenção integral, de
qualidade.

F INDICADOR [3] E EFETIVIDADES:

; Qualidade de Vida Humana (individual e/ou familiar)

Garantia de sobrevivência dos usuários atendidos;

Aumento da capacidade de acesso e aquisição de bens de consumo;

Acesso ao crédito;

Diminuição da agressividade;

Permanência na escola, freqüência, matrícula;

Melhoria do relacionamento intrafamiliar e interpessoal, principalmente entre pais e
filhos;

Melhora da auto-estima (através de mudanças na aparência física, higiene pessoal,
maneira de se comunicar e relacionar, na adesão a tratamentos e encaminhamentos,
procura espontânea, desejo de permanecer no programa mesmo sem benefício
financeiro, controle/abstinência de psicoativos e álcool, controle de VDCCA);

Usuários construindo projetos de vida concretos e exercendo a própria cidadania;

Fortalecimento de vínculos em geral;
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Usuários desenvolvendo criatividade, produzindo artesanato, refletindo sobre a
própria vida, gerando renda;

Usuários modificando/melhorando aparência/estrutura da própria moradia;

Diminuição de reinternações em Abrigos;

Melhoria das condições básicas de vida;

Diminuição de conflitos;

Usuários interagindo entre si, formando redes de solidariedade.

F INDICADOR [4] E EFETIVIDADES:

Adequação à Legislação da Área Social / Novos Paradigmas

A Secretaria Municipal de Assistência Social definindo diretrizes dentro dos
paradigmas da legislação (LOAS, ECA, entre outras);

A Secretaria Municipal de Assistência Social estruturalmente organizada para
efetivação das ações e diretrizes;

Existência de Conselhos de Assistência Social, dos Direitos da Criança e do
Adolescente, Tutelar, Fundos Municipais e Planos, garantindo Gestão Plena dentro do
Sistema Descentralizado e Participativo de Assistência Social e do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente;

Recursos da Área da Assistência Social efetivamente com gerenciamento no Fundo
Municipal de Assistência Social;
Implantação de novos Programas:
Penas Alternativas;
Ação Comunitária;

Adequação de Programas existentes:
Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente (CMPCA);
Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante (SAMIM);
Creches – atendimento 0 (zero) até 06 (seis) anos de idade.

F INDICADOR [5] E EFETIVIDADES:

Infraestrutura / Instrumentais (Recursos Humanos – Espaço Físico – Recursos
Materiais/Financeiros – Capacitação)

Contratação de 33 (trinta e três) novos funcionários durante o ano;



92

Inauguração de um novo Centro Profissionalizante na região Noroeste (mais
carente/maior demanda);

Reforma do Abrigo de Idosos;

Definição de novo espaço físico para o Programa “Casa Amarela”;

Início de reformas no Serviço de Atendimento ao Migrante, Itinerante e Mendicante
(SAMIM) e Núcleos Comunitários de Crianças e Adolescentes da Vila Esmeraldina e
do Recanto da Fortuna/Jardim São Marcos;

Ampliação orçamentária para área social através do Orçamento Participativo com
destinação de 11% (onze por cento) do total de investimentos da Prefeitura Municipal
de Campinas para 2002 para a Assistência Social - total de R$ 4 milhões;
Aumento do investimento de repasses às Entidades de Prestação de Serviços em 1/3
(hum terço) – total de R$ 4 milhões - para 2002.

Qualificação de 248 (duzentos e quarenta e oito) funcionários nas questões: ECA,
VDCCA, Cooperativismo, entre outros, sendo que a qualificação em ECA e VDDCA em
parceria com a Escola de Governo e de Desenvolvimento do Servidor (EGDS);

4 (quatro) eventos de capacitação de Recursos Humanos ocorridos durante o ano,
efetivando início de processo de capacitação continuada;

Reestruturação do Abrigo Renascer através de contratação de Recursos Humanos;

Reposição de Monitores e quadro operacional nos Núcleos Comunitários de Crianças e
Adolescentes;

Resgate da auto-estima dos funcionários através de novos espaços de comunicação,
interlocução e construção de política interna de Recursos Humanos;

Contratação de assessoria específica aos Núcleos Comunitários de Crianças e
Adolescentes;

Garantia de supervisão de apoio institucional a alguns programas.
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

GESTÃO PARTICIPATIVA

Na Constituição da República Federativa do Brasil, mais precisamente no Capítulo II,
da Ordem Social, marcado por um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e
da sociedade, destinados a assegurar os direitos relativos à Saúde e à Previdência
Social (Artigo 194).

No artigo 204 da Constituição, as ações governamentais da Assistência Social foram
normatizadas, devendo seguir as seguintes diretrizes:

“descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais
à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas
estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;

participação popular, por meio de organizações representativas, na formulação de
políticas e no controle das ações em todos os níveis”.

A gestão da Política de Assistência Social no Município de Campinas realizou-se em
conformidade com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), regulamentada pela
Resolução 207/98, que estabelece a Política Nacional de Assistência Social e a Norma
Operacional Básica da Assistência Social. Procurou-se priorizar a estruturação de
ações intersetoriais, em rede, descentralizada e comunitárias. A estruturação de
ações intersetoriais, em rede, descentralizadas e comunitárias teve como objetivo
correlato a ampliação da participação popular nos fóruns de discussão e deliberação,
sobretudo dos usuários da Assistência Social.

Para tatnto, exigiu-se como contrapartida a constituição de um outro modelo de
gestão, capaz de assegurar os meios necessários para a realização dessas diretrizes.

A gestão participativa – solução gerencial baseada na ampliação do conjunto de
partícipes dos processos decisórios internos, no aumento da transparência
administrativa e no aumento e melhoria das informações (qualitativas e quantitativas)
fornecidas – deve, portanto, disseminar-se por todas as áreas da administração,
norteando principalmente as diretrizes das políticas de gestão de pessoas,
comunicação, avaliação e controle dos programas e projetos (conduzidos pelas OG’s e
ONG’s/Entidades Beneficentes de Assistência Social) e financiamento da Assistência
Social.

Esta Secretaria, sucateada além da média em termos de recursos humanos, físicos e
com pequeno orçamento para 2001, sofreu diretamente a falta da Certidão Negativa
de Débito (CND) da Prefeitura Municipal, uma vez que verbas externas dependem do
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS).
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Portanto os avanços possíveis situaram-se, principalmente, na forma de gestão
democrática e participativa, com a valorização dos/as funcionários/as e busca da
participação dos usuários/as, para que passem de meros/as executores/as a
protagonistas da política de assistência social, contribuindo para gestar uma nova
cultura de direitos e cidadania .

Na mesma linha de gestão participativa, fortalecemos os Conselhos (de Assistência
Social, de Direitos da Criança e do Adolescente, do Idoso, da Mulher, da pessoa com
Deficiência e com Necessidades Especiais) que se encontram na Casa dos Conselhos,
cuja administração compete à Secretaria Municipal de Assistência Social. Alguns
deles mantinham uma relação de subordinação com os antigos titulares da Pasta,
orientação que foi redirecionada desde os primeiros dias. A Casa foi equipada da
melhor maneira possível, sobretudo com funcionários, e está funcionando a contento,
dentro do quadro geral de dificuldades da Prefeitura Municipal. Pudemos auferir, em
parte a melhoria apontada, durante as discussões da proposta da Assistência Social
para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), quando os Conselhos envolvidos
manifestaram satisfação por terem ocasião de participar do processo.

Com relação ao Conselho Tutelar de Campinas, que, em virtude de decreto de 2000,
tem sua administração também vinculada a esta Secretaria, houve também
providências no sentido de proporcionar a mudança de sua sede para a casa alugada
para o Fundo Social de Solidariedade do Município de Campinas (FUSSCAMP). A
providência facilitou ao Conselho Tutelar o acesso a equipamentos indispensáveis e ao
número de funcionários suficiente para seu funcionamento administrativo.

O relacionamento com as Entidades de Assistência Social (ONG’s), em geral tenso em
virtude da constante cobrança dessas a maior apoio ao Poder Público, conseguiu
equilibrar-se. A tensão permanece, porém está sendo possível algum trabalho
conjunto. Há 114 (cento e quatorze) entidades registradas na Prefeitura Municipal de
Campinas e a administração anterior deixou de pagar cerca de 1/3 (um terço) do
devido às subvenções sociais o ano 2000. Conseguimos em 6 (seis) meses regularizar
tal dívida, e a Secretaria Municipal de Finanças assegurou o pagamento regular das
subvenções orçadas para 2001.

A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 2002

A ampliação orçamentária para Assistência Social através do Orçamento Participativo
foi de 11% (onze por cento) do total de investimentos da Prefeitura Municipal de
Campinas para 2002, estando previstos para investimentos R$ 4 milhões.

Ir ao encontro das necessidades e demandas específicas dos usuários da Assistência
Social construindo políticas públicas de inclusão, de geração de renda, de convivência
familiar e comunitária, de garantia de direitos universais como os de saúde, educação,
cultura, esportes, lazer, liberdade, respeito, dignidade, profissionalização e proteção
no trabalho, é além de um compromisso público e social, principalmente, uma
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prioridade de governo confirmada nas definições do Orçamento Participativo em
Campinas.

Faz-se imprescindível, garantir a participação e integração de crianças, adolescentes
e jovens nas discussões do processo de construção da democracia e de
estabelecimento de novas relações na sociedade – mais igualitárias e justas, rumo ao
pleno desenvolvimento humano.

Os investimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social, aprovados para 2002
referentes à área da Criança e Adolescente somam R$ 1.619.000,00 (hum milhão e
seiscentos e dezenove mil reais). Envolvem ações nas questões mais prioritárias como:
Trabalho Infantil; Adolescentes, em conflito com a Lei; Crianças e Adolescentes em
situações de risco (vivendo nas ruas, dependentes químicos, no trabalho informal);
Ações de Prevenção (ampliação de Núcleos Comunitários e Programas de Geração de
Renda); e ampliação de Rede de Proteção (criação de mais um Conselho Tutelar).

Estão previstos recursos da ordem de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
para as ONG’s – aumento aproximado de 30% (trinta por cento).

Para o Programa de Garantia de Renda Familiar Mínima (PGRFM) – R$ 4.860.000,00
(quatro milhões e oitocentos e sessenta mil reais) e pela primeira vez destinação de
recursos municipais ao PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, da
ordem de R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

A criação de relações comunitárias de solidariedade, num espaço urbano construído
sobre a lógica da especulação financeira, bem como planejar a prestação de serviços
de Assistência Social de forma regionalizada, em rede e com inserção comunitária da
família, nosso principal referencial são desafios prementes.

As famílias necessitam de apoio para que possam assumir sua função protetora e
socializadora, bem como desenvolver sua autonomia e participação social, para que
possam ter acesso a um conjunto de bens e serviços necessários a garantia de sua
qualidade de vida.

A assistência à mulher transformou-se numa área específica dentro do Plano
Municipal de Assistência Social e no próprio Orçamento Municipal do exercício. Isto
significa que, a área de Assistência à Mulher tem condições de elaborar suas próprias
políticas de atendimento, com crescente estruturação das OG’s e ONG’s que atuam no
setor.

É de fundamental importância, entender que a proposta atual da Secretaria de
Assistência Social é de manter o idoso/a fora do ambiente institucionalizado, sempre
que suas condições biopsicossociais permitirem. Nesse sentido, são necessárias ações
mobilizadoras de todas as forças e de todos os sistemas da comunidade, para as
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implantações de Programas/Serviços que atenda as principais fragilidades do
segmento idoso, estimulando sua autonomia e independência.

O projeto do Centro de Referência da Pessoa Portadora de Deficiência e de
Necessidades Especiais é uma proposta que poderá culminar num significativo avanço
na efetivação de uma política de atendimento integrada, intersetorial com ações
preventivas concretizando a inversão de prioridades na política de atenção à Pessoa
Portadora de Deficiência. A partir das novas diretrizes propostas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, as 19 (dezenove) Organizações Não Governamentais e
01 (uma) Organização Governamental que atuam na área, vêm construindo
perspectivas de transformação positivas, qualificando suas ações.

OS EIXOS DE 2002:

Criança e Adolescente prioridade absoluta.
Novas Relações Comunitárias.
Enfrentamento à Pobreza.
Cidadania e Diferenças.
Gestão Participativa.

Os eixos do Plano Municipal de Assistência Social assentam-se em valores
fundamentais, que a partir das diretrizes se apresentam como indispensáveis na
efetivação da nossa proposta de gestão; são eles:

F O trabalho em rede, enquanto ação intra e intersecretarias, e articulação entre
OG’s e ONG’s, de forma descentralizada, favorecendo a inserção da comunidade,
fortalecendo relações comunitárias de solidariedade, criando novos canais de
comunicação e capacitação.

F A participação popular e, em especial, a dos usuários, tornando-os protagonistas e
não apenas “beneficiários” das políticas, garantindo espaços onde possam decidir,
avaliar e transformar as práticas cotidianas, tanto dos Conselhos como dos
Programas, Serviços e Projetos de Assistência Social.

F A Inversão de prioridades, garantindo equilíbrio entre ações de proteção e
prevenção da rede de atendimento.
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8 – ANEXOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS)

Relatório das Ações do CMAS – ano 2001:

Presidente: Maria Aparecida de Souza Ferreira Fulfule
Vice-Presidente: Martha Coelho de Souza
Tesoureiro representante do CMAS no FMAS: Jairo Pereira Leite

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é órgão colegiado do Sistema
Descentralizado e Participativo da Assistência Social (SDPAS), com caráter
deliberativo, permanente, normativo, fiscalizador e consultivo, de composição
paritária entre o Poder Público e a sociedade civil, vinculado estruturalmente à
Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi criado pela Lei Nº 8.724, de
27/12/95, tendo elaborado seu Regimento Interno, que foi regulamentado através de
Decreto Nº 13.509, de 15/12/2000; decreto esse que convalidou os atos praticados
através de regimentos elaborados através de resoluções em 1996 e 16/01/1998.

Tem como objetivos:

I – Definir as prioridades da Política de Assistência Social no âmbito do Município;
II – Estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Plurianual
de Assistência Social - 2002/2005, bem como definir, controlar e avaliar sua
elaboração e execução;
III – Aprovar o Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) em consonância com os
princípios e diretrizes estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS);
IV – Aprovar os planos e programas da área, objetivando a celebração de convênios
entre o setor público e as entidades ou organizações privadas que prestam serviços
de Assistência Social no âmbito do Município;
V – Atuar na formação de estratégias e controle da execução da Assistência Social
do Município;
VI – Inscrever, acompanhar, avaliar e fiscalizar as entidades públicas e privadas de
Assistência Social;
VII – Definir critérios de qualidade para funcionamento dos serviços de Assistência
Social públicos e privados;
VIII – Emitir pareceres acerca da proposta orçamentária  a ser encaminhada pelo
órgão responsável pela Coordenação da Política Municipal de Assistência Social;
IX – Estabelecer critérios para a destinação de recursos financeiros, para custeio do
pagamento do auxílio natalidade e funeral;
X – Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos destinados a programas de
Assistência Social, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas;
XI – Aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Municipal de Assistência
Social (FMAS);
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XII – Publicar no Diário Oficial do Município, suas resoluções e demais atas
administrativas, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e os
pareceres emitidos;
XIII – Convocar ordinariamente ou extraordinariamente a cada 2 (dois) anos a
“Conferência Municipal de Assistência Social”;
XIV – Aprovar as normas de funcionamento da “Conferência Municipal de Assistência
Social”;
XV – Cancelar a inscrição de entidades e organizações que incorrerem em
irregularidades na aplicação dos recursos públicos, em conformidade com o disposto
no artigo 36 da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Sua composição consta de 18 (dezoito) membros, sendo 9 (nove) do Poder Público e 9
(nove) da Sociedade Civil, a saber :

Representantes da Sociedade Civil:

Entidades de Assistência Social
Titular: Maria Aparecida de Souza Ferreira Fulfule
Suplente: Maria Regina de P. Eduardo Azevedo

Beneficiários de Entidades de Assistência Social
Titular: Jairo Pereira Leite
Suplente: Therezinha F. Carneiro da Silva 

Entidades que Atendem Crianças e Adolescentes
Titular: Drª. Sílvia B. Bertazolli Belucci
Suplente: Sylvia Gisela Maria Leeven 

Entidades que Atendem Pessoas Portadoras de Deficiência
Titular: Creusa Roberto Medeiros
Suplente: Ricardo Guilherme

Associação de Moradores de Bairro
Titular: Helene Gatien  
Suplente: Shirley Casarini Tavares    

Entidades que Atendem Pessoas Idosas
Titular: Adriana Valente de Oliveira Verruma
Suplente: Maria Aparecida de Oliveira Henzl 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Titular: Dr. Sinval Roberto Dorigon  
Suplente: Dr. Arly de Lara Romêo
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Conselho Regional de Serviço Social (CRESS)
Titular: Sidinéia Solange Zambelli   
Suplente: Maria de Fátima Gagetti Bulgarelli

Federação das Entidades Assistenciais de Campinas (FEAC)
Titular: Nedyr Mendes da Rocha
Suplente: Rita de Cássia Marchiore

Representantes do Poder Público:

Gabinete do Prefeito
Titular: Martha Coelho de Souza 
Suplente: Rosa Maria Vaneli Moreira Coimbra Massei   

Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
Titular: Drª. Daniela Gebara 
Suplente: Drª. Mariana Villela Juabre 

Secretaria Municipal de Assistência Social
Titular: Ana Maria de Arruda Camargo
Suplente: Carmem Marques Cleto Duarte An  

Secretaria Municipal de Finanças
Titular: Maria Angélica Vieira Padilha
Suplente: Cláudio Ferrari 

Secretaria Municipal de Educação
Titular: Lise Roy 
Suplente: Célia Aparecida Jordão Velardi Gaspar

Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Dr. Willians Antônio Harry Valentini 
Suplente: Osmarina de Fátima C. Ruiz

Secretaria Municipal de Habitação
Titular: Lúcia Maria Vieira
Suplente: Célia Aparecida Rosseto Casado 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Projetos
Titular: Maria Aparecida P. Padula Castelani  
Suplente: Eunice Corsine Pila 
Câmara Municipal de Campinas
Titular: Antônio Flores
Suplente: Ângelo Barreto
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Os representantes da Sociedade Civil, pertencem a entidades juridicamente
constituídas e escolhidas em foro próprio. O Presidente e o Vice-Presidente foram
escolhidos entre os membros do Colegiado e obedecendo o critério de alternatividade
entre Poder Público e Sociedade Civil com votos de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos
membros titulares para cumprir mandato de 1 (um) ano.

Atualmente a Presidente é da Sociedade Civil e o mandato deverá encerrar-se em 13
de março de 2002.

O mandato dos Conselheiros de 2 (dois) anos, também deverá encerrar-se em março
de 2002.

Controle Social:

Durante o ano de 2001, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizou
reuniões ordinárias durante todos os meses do ano, sempre às últimas terças-feiras
do mês, por convocação do Presidente, através de edital publicado em Diário Oficial
do Município (DOM), sendo que no mês de dezembro a reunião foi antecipada para dia
18 e o Conselho entrou em recesso até dia 10/01/2002. As Plenárias foram instaladas
e também as deliberações, sempre com a presença de maioria absoluta dos
Conselheiros, em estrita obediência ao artigo 8º do Regimento Interno em seu
parágrafo primeiro.

Nas matérias que relacionaram-se com as mudanças na Lei de Criação e Orçamento, o
quorum mínimo de votação foi de 2/3 (dois terços) de seus membros, obedecendo o
parágrafo segundo do artigo 8º do Regimento Interno.

Os votos divergentes foram consignados nas atas de reunião, a pedido do Conselheiro
que a proferiu.

Os trabalhos do Conselho Municipal de Assistência Social tiveram a seguinte
seqüência:

I – verificação de presença e de existência de quorum para sua instalação;
II – leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior (o texto das atas foi
digitado e distribuído aos Conselheiros, juntamente com a ordem do dia, com
antecedência de sete dias). Foram realizadas 8 (oito) reuniões extraordinárias com
objetivos específicos.

As deliberações colegiadas foram transformadas em resoluções, publicadas no Diário
Oficial do Município (DOM), num total de 62 (sessenta e duas).

O Conselho Municipal de Assistência Social contou com uma Secretaria Executiva,
cuja coordenação está à cargo da Secretária Executiva, diretamente subordinada à
Presidência, cuja atribuição principal foi promover e praticar os atos de gestão
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administrativa, necessárias ao desempenho das atividades do Conselho, de suas
Comissões e grupos de trabalho, dando também suporte técnico administrativo ao
Conselho, Comissões temáticas e grupos de trabalho, com vistas a subsidiar suas
deliberações e recomendações.

As Comissões Temáticas fixas são:

Comissão de Inscrição: a Coordenação da Comissão é feita por uma Conselheira
Titular. A Comissão tem a finalidade de analisar os processos com pleito de inscrição,
obedecendo a Resolução CMAS Nº 015/2000, sendo que as visitas de fiscalização e
acompanhamento foram realizadas pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e
Controle (CSAC), da Secretaria Municipal de Assistência Social, que através de
relatório circunstanciado, norteou a Comissão e o Colegiado nas decisões de
deferimento ou não.

Entidades que tiveram deferimento do pedido de inscrição no CMAS em 2001: 8 (oito)
Entidades que tiveram indeferimento do pedido de inscrição no CMAS em 2001: 35
(trinta e cinco)

As entidades já inscritas tem acompanhamento das atividades também através da
Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle, que apresentou ao Conselho Municipal
de Assistência Social, Relatório de Avaliação Técnica das 158 (cento e cinqüenta e
oito) entidades inscritas. A parte burocrática foi acompanhada pela Secretaria
Executiva, e quando necessário, submeteu à apreciação da Comissão para os
encaminhamentos legais.

Comissão de Política e Legislação: a Comissão analisou e acompanhou os projetos e
propostas enviadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, dispensando
especial atenção aos estudos, elaboração e conclusão do Plano Plurianual de
Assistência Social - 2002/2005, zelando pela ampliação e qualidade da rede de
serviços assistenciais para os destinatários, apontando para a plenária, as prioridades
e direcionamentos da política de Assistência Social. O Plano Plurianual de Assistência
Social - 2002/2005 foi aprovado no dia 11/10/2001. A Comissão também analisou as
propostas de trabalho das entidades, principalmente as que apresentaram problemas
de execução das ações, cumprimento de metas de trabalho, prestação de contas.
Foram elaborados documentos com a finalidade de subsidiar a Secretaria Municipal
de Assistência Social, nas providências legais quanto aos encaminhamentos junto aos
órgãos competentes, principalmente Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A Coordenadora da Comissão de Política e Legislação, também coordenou a Comissão
encarregada dos trabalhos da “IV Conferência Municipal de Assistência Social”, que
realizou-se nos dias 05 e 06 de julho de 2001, nas dependências do Colégio “Sagrado
Coração de Jesus”, das 9:00 às 18:00 horas, com uma participação de 418
(quatrocentos e dezoito) inscritos, entre representantes do Poder Público e
sociedade civil. A Comissão recebeu da Plenária do Colegiado, autonomia de decisões,
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o que facilitou em muito, a condução dos trabalhos. Na Conferência foram elencadas
propostas, deliberações e moções que foram encaminhadas, pelos delegados eleitos na
mesma à Conferência Regional, Estadual e Nacional de Assistência Social.

Na Conferência Municipal foi deliberada a realização de Assembléia específica para
discussão da mudança da composição do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS), entendendo a Secretaria Municipal de Assistência Social, que a participação
do usuário precisava ser melhor contemplada.

A Assembléia realizou-se no dia 18/08/2001, decidindo por uma composição
tripartite, 3 (três)  representantes de usuários, 3 (três) representantes da categoria
de profissionais que atuem na Assistência Social e 3 (três) representantes de
entidades organizações de Assistência Social.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) referendou essa deliberação em
18/12/2001, sendo no mesmo dia, colocada em votação para deliberação na Câmara de
Vereadores, aprovada e remetida à Excelentíssima Prefeita Municipal de Campinas.

A Comissão para realização do processo eleitoral foi escolhida na plenária de
30/10/2001, através de Resolução CMAS Nº 055/2001.

Comissão de Finanças e Orçamento: trata-se de uma Comissão permanente, auxiliando
o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) no controle, monitoramento e
avaliação dos recursos destinados ao financiamento das ações de Assistência Social,
tendo como base a Política de Assistência Social e o Plano Plurianual de Assistência
Social - 2002/2005, contribuindo para maior visibilidade da aplicação de todos os
recursos das ações de Assistência Social, para a qualidade e transparência. Tem ainda
como competência analisar os balancetes do Fundo Municipal de Assistência Social
(FMAS), apontando para a Plenária, possíveis incorreções ou providências a serem
tomadas. A Comissão participou da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Orçamento Municipal encaminhando as sugestões à Plenária e também à
Câmara de vereadores, principalmente com relação a partilha de recurso para
crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos, nesse período de transição entre Secretaria
Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Educação. O Coordenador
desta Comissão é Tesoureiro do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS)
junto ao Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) com a finalidade de
acompanhar a destinação dos recursos para as ações de Assistência Social. O Fundo
Municipal de Assistência Social (FMAS), durante o ano de 2001, não trabalhou como
unidade financeira, ficando essa responsabilidade a cargo da Secretaria Municipal de
Finanças. O Colegiado por inúmeras vezes apontou essa questão à Secretaria
Municipal de Assistência Social, através dos órgãos competentes, passou a estruturar
o Fundo para atuar em 2002 como unidade orçamentária e financeira cumprindo assim
determinação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), conseqüentemente
propiciar segurança de um efetivo controle social por parte do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS). O Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) é
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regulamentado pelo Decreto Nº 12.173, de 21/03/1996. O percentual destinado às
ONG’s na partilha dos recursos não foram suficientes, mas repassados com
pontualidade diante do cronograma apresentado pela Secretaria Municipal de
Finanças ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), priorizando as
necessidades e heterogeneidades das demandas locais.

As dificuldades para acompanhar as aplicações dos recursos estadual e federal,
foram quase intransponíveis, uma vez que a Prefeitura Municipal de Campinas estava
sem a Certidão Negativa de Débitos (CND) e a Divisão Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS/Campinas), não apontou para o Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), critérios e valores dos recursos estaduais, bem como as
dificuldades das entidades na prestação de contas e realizações das ações.

Conclusão:

A instância governamental tem sistematicamente implementado as deliberações do
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Existiram  algumas dificuldades de
subsidiar o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) com informações
necessárias para a tomada de decisões: não temos Diário Oficial da União e Diário
Oficial do Estado ou Internet. Portanto, não chegou ao conhecimento do Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS), as decisões das Comissões bipartite e
tripartite.

Na medida do possível, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem assegurado
recursos humanos, materiais, financeiros e institucionais necessários ao efetivo
funcionamento do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), para o
cumprimento do seu direito de fiscalização dos serviços prestados pelas entidades
públicas e privadas. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) trabalhou
integrado aos Conselhos de Direitos, e Setoriais na implementação das políticas
públicas, e acompanhamento do Plano Plurianual de Assistência Social - 2002/2005.
Não foram investidos recursos em programas de capacitação continuada para
trabalhadores da área e Conselheiros, o que dificultou a publicização da Assistência
Social como direito em contraposição à cultura do favor. Na elaboração do Plano
Plurianual de Assistência Social - 2002/2005, as instâncias governamentais, o
Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), as entidades através de seus
programas, projetos e serviços propuseram, a partir de diagnósticos das necessidades
locais, assegurar a participação das entidades assistenciais e representantes dos
usuários, na elaboração do que constituiu em momento estratégico de
democratização, descentralização e municipalização da Assistência Social. Os
programas, projetos e serviços  foram implementados na perspectiva de ultrapassar
as situações de pobreza e vulnerabilidade, sem esquecer, o caráter preventivo e de
redução das desigualdades. Deu-se muita ênfase na articulação da intersetorialidade
com outras políticas sociais (saúde, educação, habitação, geração de renda, cultura).
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O sistema de monitoramento pela Coordenadoria Setorial de Avaliação e Controle
(CSAC) tem possibilitado rever as ações executadas na Assistência Social, as
intervenções, na maioria dos casos, alterando a situação identificada como passível de
correção.

A relação do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) com o Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), no acompanhamento e fiscalização das
entidades portadoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), principalmente as de saúde e educação, bem como Benefício de Prestação
Continuada (BPC) tem sido inexistente.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), ainda para formalizar as suas
atividades administrativas expediu 417 (quatrocentos e dezessete) ofícios, recebeu
122 (cento e vinte e dois) ofícios, publicou 62 (sessenta e duas) resoluções em Diário
Oficial do Município (DOM), publicou 8 (oito) convocações para reuniões
extraordinárias e 12 (doze) convocações para reuniões ordinárias. Realizou 11 (onze)
reuniões ordinárias e 8 (oito) extraordinárias.

Cumpriu rigorosamente as determinações do Regimento Interno, o que proporcionou
segurança e tranqüilidade para o Gestor, Conselheiros, usuários e entidades
envolvidas. As atas das reuniões, ordinárias, extraordinárias e das Comissões, estão
arquivadas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). O documento da “IV
Conferência Municipal de Assistência Social” está no Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), à disposição dos interessados para consulta.

O Plano Plurianual de Assistência Social - 2002/2005 também está disponível para
consulta e cópia aos interessados.

Ainda nesse ano teve a posse de novos membros do Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) no plenário da Câmara Municipal.

Em 2002 teremos Conselheiros com novo mandato, e esperamos que as dificuldades
encontradas sejam superadas, mas temos certeza absoluta, que um grande passo foi
dado.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(CMDCA)

Eventos realizados:
“I Seminário contra Violência”;
Elaboração da Resolução 02/2001 – Plano de Ação para 2001;
Mutirão para repasse dos recursos do Fundo Municipal para Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente (FMDCA) para 2001;
“IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”;
“I Seminário de Família”;
“I Encontro de Adolescentes da Região Metropolitana de Campinas”;
Participação na “IV Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente”;
Participação na “IV Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente”;
Eleição de representantes da sociedade civil.



107

CONSELHO MUNICIPAL DE ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E COM
NECESSIDADES ESPECIAIS (CMADENE)

O Conselho realizou as seguintes ações:

“I Seminário Municipal sobre Gratuidade no Transporte Urbano”:

Este Seminário foi realizado no dia 13/12/2001 no Salão Vermelho da Prefeitura
Municipal de Campinas com a presença de 250 (duzentas e cinqüenta) pessoas que
discutiram a questão do benefício da gratuidade para a pessoa com deficiência no
transporte urbano. Foi criada uma comissão composta por participantes do seminário
que manterá o debate com o Conselho Municipal de Atenção a Pessoa com Deficiência
e com Necessidades Especiais (CMADENE). Há que se ressaltar a participação maciça
da sociedade civil.

Cartilha de Legislação:

Através dos “Cadernos Construindo a Cidadania” do Vereador Carlos Signorelli,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Campinas,foi
editada a Cartilha de Leis para portadores de deficiência.     Trata-se de uma
coletânea da legislação municipal relacionada à pessoa com deficiência.

Reorganização da Comissão para a “III Conferência Municipal de Assuntos da Pessoa
Portadora de Deficiência”. Está em fase de reorganização a comissão a ser composta
para organizar a “III Conferência Municipal        de Assuntos da Pessoa Portadora de
Deficiência” que não pôde ser realizada em novembro de 2000 e cujos temas seriam
acessibilidade, transporte, saúde, trabalho, assistência, educação, esporte e lazer. A
expectativa é que tal evento aconteça entre os meses de março e abril de 2002.

Comissão do Centro de Referência – está constituída uma comissão que vem
discutindo a conceituação que deverá ter o Centro de Referência. Essa comissão
definiu que o Centro de Referência terá por objetivo:
Gerenciar informações;
Referenciar as demandas para o atendimento descentralizado;
Pesquisa;
Formação.

Ao término das discussões acima mencionadas,o projeto será reformulado. Cabe
destacar que por tratar-se de proposta ampla, que requer atuação intersetorial e em
rede, as discussões deverão assegurar que os interesses dos usuários e das
representações desse segmento sejam contemplados no referido projeto.

Discussão sobre a Emenda Constitucional 13, de 04/12/2001 que altera o artigo 258
da Constituição do Estado de São Paulo (destinação de recursos a instituições
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filantrópicas para atendimento educacional especializado e gratuito a educandos
portadores de necessidades especiais).
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CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO (CMI)

O Conselho desenvolveu as seguintes ações:
Formação do grupo intersetorial para a fiscalização das chamadas casas de repouso;
Realização do mês do idoso com atividades culturais e esportivas e seminário técnico;
Mobilização para a reformulação da lei que criou o Conselho Municipal do Idoso (CMI)
e seu Regime Interno.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2001.doc


